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 ملحق من المؤلف لكتاب الحج والعمرة للطبعة األولى والثانية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى.

العظيم، ويّسر اعلم أيها األخ الكرمي، املتفهم الواعي، أنه ملا يسر اهللا تعاىل هذا الكتاب 
دخوله احلرمني الشريفني بفضل العناية املشكورة، واجلهود املربورة، غم كثرياً من أهل احلقد 
واحلسد واحلرص على أن ال يكون ألهل بيت رسول اهللا ذكٌر، وال ألمسائهم رسم، فأعملوا 

همه احليلة يف طمس آثارهم، فأوعزوا إىل بعض السذج: أن هذا كتاب كبري يشق محله وف
على الكثري من احلجيج، وأن األوىل اختصاره بتجريده عن اخلالفات، ويكفي ذكر 

  املناسك ليسهل محله على الصغري والكبري.



وحلسن مقاصد بعض اإلخوان واألوالد الكرام، الذين مل يفقهوا غوايل أولئك احملرفني، كما 
  قال القائل:

 أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوا
ا فصادف قلًبا فارعً 

 فتمكنا

وقد علم اهللا وهو العليم، أين أحرص على بقاء هذا الكتاب على صفته، ألجل نشر علوم 
  آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأوليائهم األبرار رضي اهللا عنهم.

  وقد ُأِخَذ الكثري من مؤلفايت، وانتهبوها انتهابًا، فلم أُنكر عليهم ذلك، وقلت هلم سالم!!

له معرفة، أم قد بذلوا أن يذكروا اختيارايت يف هذا الكتاب وحدها،  ويدل هذا على من
  فمنعت من ذلك أشد املنع واملعامل اهللا سبحانه.

  فإن قيل: أنه مل يزل العلماء خيتصرون كتب بعضهم اآلخر بال نكري.

تم قيل له: ال سواء، ألم ال حيرصون على إلغاء أقوال األئمة األطهار، وإين أعلم أنه ال ي
املنع ملا ذكرت، ولكن ال أريد أن يكون ذلك على يد بعض أبنائنا املخلصني، واهللا من 

  وراء القصد، وهو العليم اخلبري.

فأقول: إين أحرج وأمنع كل من يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتعرض باالختصار، أو 
االقتصار، أو التبديل، أو التحويل هلذا املؤلف الذي قد أبلغت اجلد واجلهد يف تقريبه 

وذيبه وترتيبه، وهو مشتمل حبمد اهللا على خالصة مؤلفات أئمة العرتة وغريهم من علماء 
اإلمام زيد بن علي وشروحه، كاملنهاج اجللي، والروض النضري، وأمايل األمة، كمجموع 

أمحد بن عيسى، وأحكام اإلمام اهلادي إىل احلق عليهم السالم، والتجريد، والتحرير، 
والشفاء، والتقرير، وشرح اإلبانة، والبحر الزخار، وشرح األزهار، والغيث املدرار، والوابل 



واهلداية وشرحها لطف الغفار، واالعتصام؛ فهذه املؤلفات املغزار، والبيان، والبستان، 
  الكبار غري املختصرات وكاألمهات الست وغريها من مؤلفات العامة.

وما أوجب هذا كما علم اهللا سبحانه وتعاىل إال قصد النفع وإبالغ الوسع يف حفظ أقوال 
ة فإنه قد ذهب الكثري الطيب أئمة وأعالم اهلدى واإلقتداء بأمسائهم الشريفة وألفاظهم املنيف

من ذلك بسبب جنايات املختصرين واملتعرضني باملسخ والتبديل والنسخ والتحويل وإن  
كانت مقاصد بعضهم حسنة باعتبار أم ما أرادوا ما يرتتب عل ذلك من الفساد. وقد 

 شكا أعماهلم تلك األئمة األعالم كاإلمام احلسن بن علي بن داود واإلمام القاسم بن
  حممد عليهم السالم وغريمها كما أوضحت ذلك يف املنهج األقوم.

وإين أدعو اهللا جل وعال على من تعدى هذه التوصية وظلم واعتدى أن ينصف منه ويريه 
  املساءة فيما عمل وأمل، وأن يلطف مبن امتثل مبا أوصيناه ويوفقنا وإياه لرضاه وتقواه.

د واملقلد واملبتدي واملنتهي، فمن كان من أهل االجتهاد وهو حبمد اهللا ميسر ينتفع به اته
فقد قربنا إليه البعيد من األدلة، ومن كان من أهل التقليد فسيستفيد منه بأقوال أئمة العرتة 

وغريهم بال حتجر وال تعصب بإلغاء أقوال أئمة أهل البيت عليهم السالم وغريهم من 
زيد بن علي قال الباقر قال الصادق قال اإلمام  األعالم. وإن كان يثقل عليه قال اإلمام

القاسم بن ابراهيم قال اإلمام اهلادي إىل احلق عليهم السالم فال كرامة له، أال يعلم أنه ما 
حتصل على هذه الصفة إال بتعب وأخذ وَرّد حىت متت املوافقة عليه، واهللا اهلادي إىل 

  الصواب، وإليه املرجع واملآب.

 

 مقدمة

  الرحمن الرحيم بسم اهللا



احلمد اهللا رب العاملني، املنزل يف الذكر املبني ﴿ وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً 
  ومن كفر فإن اهللا غّين عن العاملني ﴾.

والصالة والسالم على رسوله األمني القائل: (( من أراد الدنيا واآلخرَة فليؤم هذا البيت ، فما أتاه 
 دنيا إال أعطاه اهللا منها، وال يسأله آخرة إال اّدخر له اهللا منها. أال أيها الناس، عليكم عبد يسأل اهللا

باحلج والعمرة فتابعوا بينهما، فإما يغسالن الذنوب كما يغسل املاء الدرن عن الثوب، وينفيان 
هروا خصاالً الفقر كما تنفي النار خبث احلديد ))، والقائل: ((ال تزال أميت يكف عنها ما مل يظ

عمًال بالربا وإظهار الرشا وقطع األرحام وقطع الصالة يف مجاعة وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك 
  هذا البيت أن يؤم مل يناظروا ))، والقائل:

((مرحًبا بوفد اهللا ثالثًا، الذين إذا سألوا اهللا أعطاهم، وُخيِْلُف عليهم نفقاِم يف الدنيا، وجيعُل هلم يف 
ة مكاَن كل درهٍم ألًفا ))... اخلربان مما روامها اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي اآلخر 

عليهم السالم، وعلى آلِه أهِل بيِته وعرتتِه الطاهرين، الذين خلفهم يف أمته مع كتاب ربه كما تواتر 
  إىل يوم الدين، وبعد...يف أخبار الثقلني، ورضوان اهللا على صحابته الراشدين والتابعني هلم بإحسان 

غفر اهللا  -فيقول العبد املفتقر إىل ربه امللك املقتدر جمد الدين بن حممد بن منصور احلسين املؤيدي 
أنه كثر الطلب من مجاعات من العلماء العاملني واإلخوان املؤمنني لتأليف كتاٍب  -هلم وللمؤمنني 

مكان إىل مذاهب سائر علماء األمة. واملعلوم جامع يف مذاهب أئمة العرتة، مع اإلشارة حسب اإل
أن املناسك كثرية األعداد، لكنهم مل جيدوا ما هو واٍف باملراد، وما زالت األسئلة تتوارد يف كل عام 
ييسر اهللا سبحانه فيه احلج واالعتمار إىل حرم اهللا عز وجل والوصول إىل حرم رسوله األعظم صلى 

ل وجبالله أتوسل أن يرزقنا اتّباع هديه، واقتفاء آثاره، واقتباس أنواره، اهللا عليه وآله وسلم. واهللا أسأ
والفوز بشفاعته ومرافقته، فاستخرت اهللا تعاىل وترّجح اإلسعاد وسيكون إن شاء اهللا تعاىل على طريقة 

فهو  اإلجياز، مع استكمال املراد وذكر املختار، مؤيًدا بالدليل فيما اختلفت فيه األقاويل، وما أطلقته
املذهب املقرر. وأستغين بذلك عن العالمة املعروفة للتقرير، وقد كان افتتاح التأليف باحلرم الشريف 
وهللا املنة، سائالً منه جل شأنه التوفيق إىل منهج الكتاب والسنة، ودفع كل فتنة، وكشف كل حمنة، 

  إنه قريب جميب. وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب.



 الحج لغًة وشرعاً  حقيقة

احلج لغًة: يف األصل القصُد، والغلبُة باحلجِة وكثرُة االختالِف والرتدِد، ويف العرف: قصُد مكَة 
املشرفِة للنسِك، وبالكسر االسُم، وهو يف الشرع: عبادة خمتصة بالبيت احلرام؛ حترميها اإلحرام، 

مرة للمحصر وحنوها من احمللالت، كما يأيت وحتليلها الرمي وطواف الزيارة واهلدي، أو الصوم أو الع
  ذلك مفصالً إن شاء اهللا.

 فصل في التخلص من الحقوق

جيب على كل مكلف التخلص من حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده حسب اإلمكان، وتقدمي األهم 
األماين فاألهم وخصوصاً القاصد للدخول يف وفد اهللا وضيافته ليكون مقبوالً وحجه مربورًا، وال يغّرت ب

الفارغة فإن اهللا عز سلطانه يقول: ﴿ إمنا يتقبل اهللا من املتقني ﴾، ويقول: ﴿ ورمحيت وسعت كل 
  شيء فسأكتبها للذين يتقون ﴾ رزقنا اهللا تعاىل تقواه ووفقنا ملا حيبه ويرضاه.

 العمل عند الخروج

ه عن علي عليه السالم يف العمل عند اخلروج من املنزل؛ روى حممد بن منصور رضي اهللا عنه بإسناد
قال: ((ِمن السّنة إذا أراد الرجل أن يسافر، صلى يف بيته ركعتني قبل أن خيرج، وإذا قدم صلى.)) 

قال: (( فإذا توجهت فقل: بسم اهللا، ويف سبيل اهللا، وما شاء اهللا ال قوة إال باهللا على ما أستقبل من 
ه السالم قال: ((كان رسول اهللا صلى اهللا سفري هذا.)) انتهى. وأخرج أمحد بن حنبل عن علي علي

  عليه وآله وسلم إذا أراد سفرًا قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسري.)).

وأخرج الطرباين يف الكبري عن فضالة بن عبيد قال: ((كان الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا نزل 
وعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه كان منزالً يف سفر أو دخل بيته مل جيلس حىت يركع ركعتني.)). 

يقول إذا سافر: ((اللهم أنت الصاحب يف السفر وأنت اخلليفة يف األهل وأنت احلامل على الظهر 
وأنت املستعان على األمر. اللهم أحسن لنا الصحابة واطِو لنا األرض وسّهل لنا الطريق وهّون علينا 

وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله يف الغرز وهو يريد السفر السري.)). وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه 



قال: ((بسم اهللا، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل. اللهم اطِو لنا األرض وهّون 
علينا السفر. اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف األهل واملال.)). 

إىل احلق عليه السالم. وروى حممد بن منصور بسند صحيح عن أمري املؤمنني عليه رواه اإلمام اهلادي 
السالم أنه قال حني وضع رجله يف الُغرز: ((بسم اهللا )) فلما استوى على الدابة قال: ((احلمد هللا 

ان الذي كّرمنا، ومحلنا يف الرب والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفّضلنا على كثري ممن خلق تفضيال. سبح
الذي سّخر لنا هذا وما كنا له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون.)). وقال: (( رب اغفر يل إنه ال يغفر 
الذنوب إال أنت.)). ومما صّح عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده، قال ملا توّجه رسول اهللا صلى 

ك والوجه إليك والسعي اهللا عليه وآله وسلم إىل مكة فاستوى على راحلته قال: (( اللهم هذه محولت
إليك وقد اطّلعت مين على ما مل يطّلع عليه أحد من خلقك. اللهم اجعل سفري هذا كفارة ملا كان 

  قبله، واقِض عين ما افرتضت علي فيه، وكن عونًا يل على ما شّق علي فيه.)).

مجراها ومرساها ﴿بسم اهللا والركوب على الطائرة والسيارة أشبه بركوب الُفْلك فيقال فيها : قلت: 
  ؛ مع هذه األدعية وغريها والقصد اإلشارة.إن ربي لغفور رحيم ﴾

وتودّع أهلك وجريانك وإخوانك، فيقول املودع: ((أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك.))؛ 
وهذا مروّي عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم. وروي أيًضا قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف 

اع: ((زّودك اهللا التقوى، وغفر ذنبك، ويّسر لك اخلري حيثما كنت.)). ويقول املسافر: الود
((أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه.))؛ وهذا مأثور. وتقول إذا مشيت: ((اللهم بك انتشرت، 

وعليك توكلت، وبك اعتصمت، وإليكتوجهت. اللهم أنت ثقيت، وأنت رجائي، فاكفين ما أمهين وما 
هتم به وما أنت أعلم به مين، عّز جارك وجّل ثناؤك وال إله غريك. اللهم زودين التقوى واغفر يل مل أ

ذنيب ووجهين للخري أينما توجهت.)). وإذا أشرفت على قرية فقل ما روي عن أمري املؤمنني عليه 
. هذه كذا السالم: ((اللهم رب السموات وما أظّلت ورب األرضني وما أقلت، ورب العرش العظيم

(اسم القرية) أسألك من خريها وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم أنزلنا فيها 
خري منزل وأنت خري املنزلني.)). وتقول يف املساء والصباح وإذا نزلت منزًال: ((أعوذ بكلمات اهللا 

ذمة منك وجوار، وأعوذ  التامات كلها من شر ما خلق.)) ثالثًا؛ وتقول: ((اللهم إين أصبحت يف
بك من شر خلقك يا عظيم.))، وتقول: ((أصبحت وأصبح امللك هللا، وأعوذ بالذي ميسك السماء 



أن تقع على األرض إال بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر الشيطان وشركه.))، ويف املساء 
  تقول: أمسيت.

  من خري، وفيها مؤلفات على االستقالل. وباب األذكار واألوراد متسع اال، ومن استكثر استكثر

 كتاب الحج

وجوبه معلوم من الدين ضرورة، بل هو من األركان اخلمسة، وهو من الواجبات املقيدة باالستطاعة. 
 ﴿ وجل قال اإلمام األعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم يف قول اهللا عز

استطاع إليه سبيالً ﴾. قال عليه السالم: (( السبيل: الزاد وهللا على الناس حج البيت من 
والراحلة.)). واملراد بالزاد: ما يكفيه وعوله ذهابًأ وإيابًا، وأمن وصحة يستمسك معها قاعًدا على 

تفصيٍل يف ذلك. فعن اإلمام القاسم والناصر واملرتضى ومالك: من قدر على املشي لزمه، لقوله تعاىل 
  ﴾.﴿ يأتوك رجاالً 

واملذهب، وهو قول القاسم واهلادي واحلنفية  واألمن على النفس واملال والبضع شرط إمجاًعا؛
والشافعية، أنه شرط يف الوجوب، كالزاد؛ وعند املؤيد باهللا: ال، إذ فّسر صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  َألوىل.وهو من قياس ا قلت:واألمن مقيس عليهما.  قلنا:االستطاعة بالزاد والراحلة فقط. 

والراحلة ملن كان على مسافة قصر، والزاد وكفايته وعوله حىت يرجع. أبو طالب: يكفي التكسب يف 
األوب، ال يف الذهاب خشية االنقطاع، وال ذا العول يف ذلك. وهذا هو املراد بالقول: حتصيل شرط 

ذا هو املراد الواجب ليجب ال جيب، فأما الواجبات املطلقة فيجب حتصيل شروطها كالصالة، وه
بالقول: ما ال يتم الواجب إال به جيب كوجوبه، وقد مثل لذلك بقوله: اصعد السطح إن كان السلم 

  منصوبًا فهذا يف املقيد، وقوله: اصعد السطح فإنه جيب عليه حتصيل ما ال يتم الصعود إال به.

  مثل خصال الكفارة.وهو من فروض األعيان املعينة ال الكفاية كصالة اجلنازة، وال املخرية 

  وهو من املؤقتة الفورية ال املطلقة وال املوسعة على خالف يف ذلك.

   



 باب في أركان الحج ومناسكه

  أركانه ثالثة:

  . اإلحرام.1

  . الوقوف.2

  . طواف الزيارة.3

  هذه الثالثة ال جيربها شيء، ويفوت احلج بفوات أحد األولني.

 فصل في مناسك الحج

  ومناسكه اثنا عشر:

  الثالثة األركان

  اإلحرام.. 1

  . الوقوف.2

  . طواف الزيارة.3

  و

  . طواف القدوم.4

  . السعي.5

  . املبيت مبزدلفة.6



  . مجع العشاءين فيها.7

  . الدفع منها قبل الشروق.8

  . املرور باملشعر.9

  . الرمي.10

  . املبيت مبىن.11

  . طواف الوداع.12

   

   

 فصل في النسك األول: اإلحرام

  احلج اإلحرام، وله يف الشرع معنيان : أول مناسك

أحدمها الدخول يف حرمة أمور بنية احلج أو العمرة، وهذا هو املراد بقوهلم: ال ينعقد اإلحرام إال بنية. 
وحقيقته: الدخول يف أحد النسكني أو كليهما أو ما يصلح ألحدمها. قوله: أحد النسكني، يدخل 

له: أو كليهما، يدخل الِقران. وقوله: أو ما يصلح ألحدمها، اإلفراد والتمتع والعمرة املفردة. وقو 
   املطلق. وهذا أوضح احلدود لإلحرام ويف الفتح الذي يظهر أنه الصفة احلاصلة من جترد وتلبية.

   والثاين: النية املذكورة نفسها، وهو املراد بقوهلم اإلحرام أحد أركان احلج والعمرة.

 فصل في زمان ومكان اإلحرام

  حرام زمان ومكان.ولإل



فقال اهللا سبحانه: ﴿ احلج أشهر معلومات ﴾ وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة.  أما زمانه
قال اإلمام اهلادي إىل احلق املبني حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم عليهم السالم: ((ال ينبغي 

وآله وسلم يف أن يهّل باحلج يف  ملسلم أن خيالف تأديب اهللا سبحانه وتأديب رسوله صلى اهللا عليه
غري وقته...)) إىل قوله: (( بل جيب عليهم أن ينتظروه، فمن أحرم [ أي قبل وقته] فقد أخطأ وأساء 

  وخالف أمر ربه وتعدى، وجيب عليه ما أوجب على نفسه.)).

باإلمجاع : وثبوت احلكم ال ينايف التحرمي كالظهار، فإنه يقع ويثبت له حكمه مسألة مفيدة: قلت
للنص القرآين وكطالق البدعة على الصحيح. وذا يتضح أن ليس معىن قوله صلى اهللا عليه وآله 

  وسلم: (( ما مل يكن عليه أمرنا فهو رد )) أنه ال حكم له، وللكالم على هذا مقام آخر.

عباس رضي  نعم، والذي ذكره اإلمام عليه السالم هو الذي يفيده احلصر يف اآلية الكرمية. وعن ابن
اهللا عنهما: (( ليس من السنة أن حيرم باحلج يف غري أشهر احلج.)). أخرجه يف اجلامع الكايف عن 
حممد بن منصور، وأخرجه البخاري تعليًقا عن ابن عباس بلفظ: ((من السنة أال حيرم باحلج إال يف 

أمري املؤمنني عليه السالم: أشهر احلج.))، ووصله ابن خزمية والدارقطين عنه مبعناه. وأما ما ورد عن 
((متام احلج والعمرة أن حترم هلما من دويرة أهلك.)) فمحمول على من ميكنه يف أشهر احلج. وقد 

محله القاسم بن إبراهيم وحممد بن منصور رضي اهللا عنهم على َمن كان ِمن دون امليقات، روى ذلك 
املراد أينما أطَلقُت األمايل واجلامع)، وتأويل  يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ويف اجلامع الكايف (ومها

هذا وحنوه أوىل من تأويل اآلية كما ال خيفى على ذي بصرية. وقد ُرويت روايات ال تقوى على 
  معارضة اآلية واألخبار الصرحية.

 املواقيت

  : فاملواقيت وهي:وأما مكانه

مائتني غري ميلني من مكة  : ذو احلليفة على ستة أميال منها، وعلىألهل المدينة المطهرة •
املشرفة، عشر مراحل. وا مسجد معروف، ويقال هلا أبيار علي عليه السالم. وقد أضجرت 

فأنكرها يف منسكه زاعماً أن أصلها دعوى أن أمري  - وهو ابن تيمية  - هذه النسبة بعضهم 



اء مبا أعجب من املؤمنني عليه السالم قاتل ا اجلن، ونزهه من أن تثبت اجلن ملقتالته، فج
الدعوى. وكم ينسب كثري من البقاع والبلدان ومل يتمحل إلبطاهلا مثل هذا التمحل. ثبتنا اهللا 

  سبحانه على حب من حبه إميان، ومن بغضه نفاق.

: اجلحفة على اثنني ومثانني ميًال ست مراحل من مكة وعلى حنوها من املدينة. وألهل الشام •
  وغريها بإزاء رابغ. وا غدير ُخم كما يف النهاية

: قرن املنازل على مرحلتني ويسمى اآلن وادي السيل. وملا حتولت طريق وألهل نجد •
السيارات صار أغلب من يرد الطائف حيرمون من وادي احملرم على التقدير. والراجح عندي 

  اإلحرام من الطائف احتياطًا ملن مل مير من قرن املنازل.

املثناة التحتية والالم وسكون امليم األوىل، على اثنني وثالثني ميالً : يـََلْمَلم بفتح وألهل اليمن •
  مرحلتني من مكة املشرفة، ويسمى اآلن السعدية من طريق الساحل.

هذه املواقيت عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بال خالف، وقد صح أنه صلى اهللا عليه وآله 
  ني.على مرحلت ( ذات عرق )وسلم وّقت ألهل العراق 

للحرمي، فإن أحرم من خارج احلرم فقيل يلزمه دم، واملذهب ال يلزم كمن قّدم  والحرم: •
  اإلحرام.

أي بينها وبني احلرم، داره، أي موضعه، وال  وميقات َمن مسكنه خلف هذه المواقيت، •
ُحيرِم ِمن أقرب ِمن داره إىل احلرم، فإن جاوز إىل احلرم بغري إحرام لزمه دم على املذهب. 

ون هذه مواقيت من ذكر أفاده اخلرب املتفق عليه عن ابن عباس رضى اهللا عنهما: ((ومن  وك
كان دون َفَمِهّله من أهله.))، وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها. ويف كالم أمري املؤمنني 
عليه السالم: (( وميقات من كان دون املواقيت من أهله.)). وهذا قول القاسم بن إبراهيم 

ادي إىل احلق قال اإلمام حيىي: وهذا رأي أئمة العرتة؛ انتهى. وحكي عن وحفيده اهل
  أصحاب أيب حنيفة وأيب العباس أنه ُحيرم من حيث شاء إىل احلرم احملرم.



وهذه املواقيت ألهلها وملن ورد عليها ولساكنيها كما ورد يف األخبار النبوية: (( هن مواقيت ألهلهن 
أخرجه اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام، وهو يف اخلرب املتفق عليه  وملن أتى عليهن غري أهلهن.)).

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ومن ورد بني هذه املواقيت فميقاته ما حاذى أدناها إليه عرًضا، فإن  
كان ال حياذي أحدها فعلى مسافة مرحلتني مسافة أقرب املواقيت إىل مكة املشرفة، يقدرها بغلبة 

   ميكن التحقيق.الظن إن مل

تنبيه: معىن احملاذاة: وقيد احملاذاة بالعرض هو املعلوم. أما املقابلة طوالً فكل ميقات له مقابل إىل 
  منقطع األرض. وقد غلط فيها كثري للجهل مبعناها.

ومن لزمه احلج وهو خلف املواقيت فميقاته موضعه؛ فإن كان مبكة أحرم منها، وإن كان مبىن أو 
  له من مكة إن كان ال خيشى فوات الوقت. حنوها استحب

  جيوز لساكين هذه املواقيت الدخول إىل احلرم ال لنسك بغري إحرام اتفاقًا. فائدة:

  تنبيه: ليس حكم امليل يف هذه املواقيت حكمها، بل املعترب املوضع املخصوص نفسه.

لعمرة ملن باحلرم، فإنه يلزمه هذه املواقيت لإلحرام باحلج والعمرة، ويستثىن من ذلك إحرام ا فائدة:
اخلروج إىل احلل وأقربه التنعيم، حيث أمر صلى اهللا عليه وآله وسلم أن خترج إليه عائشة لإلحرام 

بالعمرة، فدل على ختصيص خرب املواقيت إذ ليس بنص يف ميقات عمرة املكي، وإمنا هو عموم مع 
وآله وسلم بيان، فال معىن ملا طول به ابن  رواية اإلمجاع على ذلك. وليس بعد بيانه صلى اهللا عليه

القيم وغريه من عدم لزوم ذلك، حمتًجا بأنه مل ينقل ذلك إال عن عائشة. وما أحسن ما أجاب به 
عليه يف فتح الباري حيث قال: وبعد أن فعلته بأمره صلى اهللا عليه وآله وسلم دل على مشروعيته. 

ة، أي اخلروج من احلرم. فيقال له: إن مل يكن أمره صلى والعجب من قول األمري يف املنحة: إنه بدع
  اهللا عليه وآله وسلم سنة، فما هي السنة؟

نعم، فإن كان خلف املواقيت فميقاته داره، أي موضعه إن كان يف احلل، وإال وجب أن خيرج إليه. 
  فإن أحرم بالعمرة من احلرم لزمه دم.



 فصل في حكم مجاوزة الميقات إلى الحرم المحرم

  وحترم جماوزة امليقات إىل احلرم احملرم إال بإحرام على اآلفاقي، احلر، املسلم، املكلف، املختار، غالًبا.

إىل احلرم، احرتاز من أن جياوزه غري قاصد للحرم أو مرتدًدا يف دخول احلرم، فال يلزمه اإلحرام قوله: 
  يقاته داره.إال إذا عزم على الدخول ألحد النسكني، أحرم من موضعه كمن م

من جاوز امليقات مريًدا لدخول احلرم بعد إقامته مدة وإن طالت، لزمه اإلحرام على املذهب.  فائدة:
  ورجح اإلمام املهدي والفقيه حسن عدمه.

اآلفاقي، احرتاز ممن ميقاته داره، إال أن يقصد أحد النسكني، أو يأيت من خارج امليقات  وقوله:
  قاصًدا ملكة.

  احلر، احرتاز من العبد ولو مكاتًبا أو موقوفًا. وقوله:

املسلم، احرتاز من الكافر، فال يصح منه اإلحرام وال يلزمه دم، خالفًا للشافعي. ومن جاوز  وقوله:
  امليقات مث أسلم أو عتق، أحرم من موضعه إمجاًعا.

ى عليه أو جمنون، فإنه املختار، احرتاز من املكره، ومن حصلت ااوزة به وهو نامي أو مغم وقوله:
بعد عود عقله ال يلزمه اإلحرام، بل جيوز له دخول احلرم ال لنسك بغري إحرام. فأما السكران فهو 

  الزم له، وكذا من جاوزه ناسًيا أو ظانًا أن امليقات أمامه فيلزمه على املذهب.

  غالًبا، احرتاز من ثالثة املرخص هلم بال إحرام: وقوله:

واف الزيارة أو سعي العمرة أو بعضهما، أو احللق أو التقصري يف العمرة، من عليه ط األول: •
   فيجوز له الدخول بال إحرام ولو قد طاف جنًبا أو حايًضا فيجوز له قبل اللحوق بأهله.

   اإلمام وجنده، أو من يقوم مقامه إذا دخلوا حلرب الكفار أو البغاة. الثاني: •

الدائم على الدخول واخلروج كاحلطاب واحلشاش والسقاء، فال يلزمهم إمجاًعا.  الثالث: •
واختلف يف تفسري الدامي، فقال يف االنتصار: من يدخل يف الشهر مرة؛ وقال اإلمام أمحد بن 



احلسني: يف العشر مرة؛ واملذهب: ما يسمى داميًا عرفًا، وتثبت العادة مبرتني فيلزم اإلحرام 
  أّول مرة.

مجع هذه الشروط وجاوز أمث مع العمد، ولزمه دٌم مطلقاً، وال بدل له. وال يسقط عنه الدم إال  فمن
أن يرجع إىل امليقات قبل أن حيرم، وقبل أن يصل احلرم احملرم بكل بدنه. فإن جاوز وفاته اإلحرام يف 

وال دم للتأخري.  عامه ذلك قضاه مع االستطاعة، وفواتُه بطلوع فجر النحر سواء كان حجاً أو عمرة،
وينوي بإحرامه يف القضاء قضاء ما فاته من اإلحرام، وال يداخل يف هذا اإلحرام غريه، فإن نواه عن 
قضاء ما فاته وعن حجة اإلسالم أو عن نذر أو حنوه مل ُجيْزه أليهما، ووجب عليه أن يقضيهما 

خر يف ذمته. فأما لو أحرم ويضع إحرامه على عمرة أو حجة نفالً، وإن نوى ألحدمها صح وبقي اآل
بعد جماوزة امليقات يف تلك السنة فله أن يضع إحرامه على ما شاء من حجة اإلسالم أو غريها، 

وسواء كان قد رجع إىل أهله قبل أن حيرم أم ال. وال يسقط عنه اإلحرام حيث جاوز امليقات مريداً 
الغيث. وعليه اإليصاء حبجة أو عمرة،  لدخول احلرم احملرم، ولو رجع واضرب كما لو مات، أفاده يف

  وإن مل حيرم فقد لزمه الدم واإلحرام على املذهب. ويف حاشية السحويل: ال يلزمه دم وال إحرام.

ويتكرر لزوم الدم واإلحرام بتكرار الدخول كنزع اللباس، إال أن يصري مع التكرار دائم الدخول  فائدة:
ت واإلحرام منه إال خلوف أو لضيق وقت، فيحرم قبل احلرم واخلروج. وجيب عليه الرجوع إىل امليقا

وعليه دم ااوزة. فإن أحرم من موضعه من غري عذر أمث، وسقط وجوب الرجوع ولزمه دم واحد... 
  أفاده يف الغيث.

: هذا ويف شرح التجريد: وذكر أن القاسم عليه السالم روى عن أمري  رواية الترخيص في الدم
سالم فيمن جاوزه: ال شيء عليه، فإن صحت الرواية مل يعدل عنها، وإال فاألوىل ما املؤمنني عليه ال

ذكرناه؛ انتهى. ويف أصول األحكام عن علي عليه السالم فيمن جاوز امليقات فلم حيرم فال شيء؛ 
انتهى. ويف شرح التجريد عن املنتخب أن من جاوز امليقات من غري أن حيرم فيه، وجب عليه أن 

رم منه، فإن مل ميكنه الرجوع لعذر قاطع أحرم وراءه قبل أن ينتهي إىل احلرم. ويستحب أن يرجع وحي
  يهرق دًما... إىل آخره.

  تنبيه: حكم المريد ألحد النسكين وغير المريد:



اعلم أن املريد ألحد النسكني حترم عليه ااوزة للميقات إىل احلرم بغري إحرام إمجاًعا. وأما من ال 
ما ففيه خالف؛ فعند اجلمهور أا حترم ااوزة على ما سبق تفصيله. وعند الصادق واإلمام يريد أيه

الناصر وأيب العباس من العرتة وأخري قويل الشافعي أا ال حترم، وال يلزم اإلحرام إال القاصد ألحد 
إلحرام، فدل النسكني. استدل األولون بقوله تعاىل: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾، ومل يتقدم ذكر ا

على أن ااوزة إمنا هي بإحرام. كذا يف البحر وغريه، وفيه ما ال خيفى. وأجيب بأنه قد تقدم حترمي 
الصيد عليهم يف قوله تعاىل: ﴿ غري حملي الصيد وأنتم حرم ﴾ وال إحرام إال عن أحد النسكني، 

دلوا حبديث ابن عباس رضي اهللا وأخرب بإباحته هلم إذا حلوا فال دليل يف اآلية على املطلوب. واست
عنهما أنه قال: ال حيل ألحد دخول مكة بغري إحرام ، ورّخص فيه للحطابني... رواه يف الشفاء 
وغريه. قال ابن حجر يف التلخيص، حديث ابن عباس أخرجه البيهقي من حديثه حنوه، وإسناده 

بلفظ: ال يدخل أحد مكة  جيد. ورواه ابن عدي من وجهني ضعيفني، وأخرجه ابن أيب شيبة عنه
بغري إحرام إال احلطابني والعمالني وأصحاب منافعها. ويف إسناده طلحة بن عمرو وفيه ضعف. 
وأجيب بأن املرفوع ضعيف، واملوقوف اجتهاد، فلم يثبت دليل التحرمي. واستدل ايز بدخول 

ألخبار من اختصاص احلل به الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح بغري إحرام. وما يف ا
صلى اهللا عليه وآله وسلم، فاملراد ِحل القتال كما هو ظاهر يف السياق واأللفاظ، ال ااوزة فلم جيِر 

هلا ذكر، فهي باقية على األصل، ومل ينقل أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر املسلمني الداخلني 
صة احلجاج بن عالط وأيب قتادة ملا عقر الوحش داخل حلواجيهم إىل مكة املشرفة باإلحرام، كما يف ق

امليقات وهو حالل. وأخرج يف املوطأ أن ابن عمر جاوز امليقات غري حمرم. ويف اجلامع الكايف روى 
حممد بن منصور بإسناده عن حممد بن علي وعمرو بن دينار أما خرجا إىل أرضهما خارج احلرم، 

  عن ابن عمر أنه دخل مكة بغري إحرام. مث دخال مكة بغري إحرام. وروى فيه

واحلجة يف فعل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقريره، وهو الذي يفيده مفهوم أخبار املواقيت  
كما يف خرب ابن عباس رضي اهللا عنهما: ((وّقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألهل املدينة 

ج والعمرة ))، أخرجه اخلمسة إال الرتمذي. وقول علي عليه ذا احلليفة...)) إىل قوله: (( ممن أراد احل
السالم املروي يف اموع: (( ميقات من حج من املدينة أو اعتمر ذو احلليفة... )) إىل آخره. 

  .هذا هو المختارواألصل الرباءة وإن كان األحوط واألفضل هو اإلحرام؛ 



  فائدة: وجه لزوم الدم على من ترك نسًكا:

نه صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( من ترك نسًكا فعليه دم ))، رواه يف الشفاء واالنتصار. ما روي ع
وأخرج مالك يف املوطأ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفًا: من نسي شيًئا من نسكه أو تركه مما 

األركان.  بعد الفرايض فليهرق دًما. قال أيوب: ال أدري قال ترك أم نسي، واملراد بالفرايض الثالثة
وظاهر كالم املؤيد باهللا يف شرح التجريد حكاية اإلمجاع على لزوم الدم ملن ترك نسًكا وهذا هو أقوى 

  ما حيتج به. فقد ظهر من السلف واخللف العمل عليه، واهللا تعاىل أعلم.

 تنبيه: حكم المريد ألحد النسكين وغير المريد:

اوزة للميقات إىل احلرم بغري إحرام إمجاًعا. وأما من ال اعلم أن املريد ألحد النسكني حترم عليه ا
يريد أيهما ففيه خالف؛ فعند اجلمهور أا حترم ااوزة على ما سبق تفصيله. وعند الصادق واإلمام 
الناصر وأيب العباس من العرتة وأخري قويل الشافعي أا ال حترم، وال يلزم اإلحرام إال القاصد ألحد 

دل األولون بقوله تعاىل: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾، ومل يتقدم ذكر اإلحرام، فدل النسكني. است
على أن ااوزة إمنا هي بإحرام. كذا يف البحر وغريه، وفيه ما ال خيفى. وأجيب بأنه قد تقدم حترمي 
الصيد عليهم يف قوله تعاىل: ﴿ غري حملي الصيد وأنتم حرم ﴾ وال إحرام إال عن أحد النسكني، 
وأخرب بإباحته هلم إذا حلوا فال دليل يف اآلية على املطلوب. واستدلوا حبديث ابن عباس رضي اهللا 
عنهما أنه قال: ال حيل ألحد دخول مكة بغري إحرام ، ورّخص فيه للحطابني... رواه يف الشفاء 

ناده وغريه. قال ابن حجر يف التلخيص، حديث ابن عباس أخرجه البيهقي من حديثه حنوه، وإس
جيد. ورواه ابن عدي من وجهني ضعيفني، وأخرجه ابن أيب شيبة عنه بلفظ: ال يدخل أحد مكة 
بغري إحرام إال احلطابني والعمالني وأصحاب منافعها. ويف إسناده طلحة بن عمرو وفيه ضعف. 
وأجيب بأن املرفوع ضعيف، واملوقوف اجتهاد، فلم يثبت دليل التحرمي. واستدل ايز بدخول 

لرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح بغري إحرام. وما يف األخبار من اختصاص احلل به ا
صلى اهللا عليه وآله وسلم، فاملراد ِحل القتال كما هو ظاهر يف السياق واأللفاظ، ال ااوزة فلم جيِر 

مر املسلمني الداخلني هلا ذكر، فهي باقية على األصل، ومل ينقل أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أ
حلواجيهم إىل مكة املشرفة باإلحرام، كما يف قصة احلجاج بن عالط وأيب قتادة ملا عقر الوحش داخل 
امليقات وهو حالل. وأخرج يف املوطأ أن ابن عمر جاوز امليقات غري حمرم. ويف اجلامع الكايف روى 



ما خرجا إىل أرضهما خارج احلرم، حممد بن منصور بإسناده عن حممد بن علي وعمرو بن دينار أ
  مث دخال مكة بغري إحرام. وروى فيه عن ابن عمر أنه دخل مكة بغري إحرام.

واحلجة يف فعل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقريره، وهو الذي يفيده مفهوم أخبار املواقيت  
وآله وسلم ألهل املدينة  كما يف خرب ابن عباس رضي اهللا عنهما: ((وّقت رسول اهللا صلى اهللا عليه

ذا احلليفة...)) إىل قوله: (( ممن أراد احلج والعمرة ))، أخرجه اخلمسة إال الرتمذي. وقول علي عليه 
السالم املروي يف اموع: (( ميقات من حج من املدينة أو اعتمر ذو احلليفة... )) إىل آخره. 

  .هذا هو المختار واألصل الرباءة وإن كان األحوط واألفضل هو اإلحرام؛

  فائدة: وجه لزوم الدم على من ترك نسًكا:

ما روي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( من ترك نسًكا فعليه دم ))، رواه يف الشفاء واالنتصار. 
وأخرج مالك يف املوطأ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفًا: من نسي شيًئا من نسكه أو تركه مما 

دًما. قال أيوب: ال أدري قال ترك أم نسي، واملراد بالفرايض الثالثة األركان. بعد الفرايض فليهرق 
وظاهر كالم املؤيد باهللا يف شرح التجريد حكاية اإلمجاع على لزوم الدم ملن ترك نسًكا وهذا هو أقوى 

  ما حيتج به. فقد ظهر من السلف واخللف العمل عليه، واهللا تعاىل أعلم.

 حرامفصل في ما يحسن قبل اإل

حيسن قبل اإلحرام، قلم الظفر، ونتف اإلبط، وحلق ما يعتاد حلقه من الشعر، وهذا مستحب يف 
  احلج وغريه، ويسّن الغسل ولو حايًضا أو جنًبا، ويتيمم غريمها للعذر.

ويف اجلامع الكايف قال حممد: (( وقّلم أظفارك، واحلق عانتك إذا احتجت إىل ذلك، وأفض عليك 
املاء، وليكن ذلك يف وقت صالة فريضة أو نافلة، مث البس ثوبني جديدين أو غسيلني إزارًا ورداء.)). 

ت متوجه قال: (( فصل ركعتني أو ما تيسر لك، وإن صليت الفريضة أجزاك، مث قل دبر صالتك وأن
إىل القبلة...))، وذكر صفة اإلهالل وستأيت. قال: (( وإذا اغتسلت إلحرامك فال تلبس قبل أن 

حترم ما ال ينبغي للمحرم لبسه، فإن لبست شيًئا جاهالً أو ناسًيا فانزعه وأعد الغسل.)). وروى ذلك 
ر عليه السالم عن علي عليه السالم وعن أيب جعفر حممد بن علي عليهم السالم، وأوجب الناص



عليهم الغسل واَألوىل عدم التفريط فيه. وقد ذكر استحباب ما سبق من التنظيف والغسل ولبس 
الثوبني اإلمام زيد بن علي وأخوه الباقر عليهم السالم، واملروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ذلك فهو اَألْوىل، وإال  وسلم أنه اغتسل إلحرامه ولبس ثوبني وأحرم عقيب صالة الظهر، فإن أمكن
  فبعد أي صالة فريضة أو نافلة.

 باب كيفية اإلحرام وما ينعقد به

  فصل في النية

وهي قصد الدخول فيه وحملها القلب، إال أنه يستحسن التلفظ ا هنا،  - وإمنا ينعقد اإلحرام بالنية 
مقارنة  -ة ما يفيد ذلك وكرهه البعض، وقد سبقه إىل االستحسان الكثري من أعالم اهلدى ويف السن

وهو قول القاسم  والمختار أن اإلحرام ينعقد بالنية وحدها،لتلبية ويكفي لبيك، أو تقليد للهدي. 
بن إبراهيم واملؤيد باهللا والشافعي لعدم الدليل على اشرتاط غريها، وإن كانت التلبية واجبة ولو مرة 

فيقول مستحضرًا بقلبه: اللهم إين حمرم لك باحلج لورود األمر ا كما يأيت. والتقليد من سنن احلج، 
إن كان مفرًدا، أو باحلج والعمرة، إن كان قارنًا، أو بعمرة، إن كان متمتًعا أو معتمرًا فقط، حجة 

  اإلسالم أو الفرض إن كانت الفريضة، أو عن فالن إن كان عن غريه.

من حج وعمرة. ومما روي عنه صلى وقد صح أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ذكر ما أحرم له 
اهللا عليه وآله وسلم: (( لبيك حجة وعمرة ))، وتلبية الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم اليت اتفقت 
عليها الروايات: (( لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال 

ل اإلمام زيد بن علي عليهما السالم يف شريك لك )). وقد استحسن السلف أقواالً كثرية. قا
منسكه بعد قوله: (( اللهم إين أريد احلج فيسره يل...)). وقل: (( أحرم لك باحلج شعري وبشري 
وحلمي ودمي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكرمي والدار اآلخرة وحملي حيث حبستين 

هم لبيك...))، وذكر ما سبق. مث قال: (( إن بقدرتك اليت قدرت علي...)) مث لبه وقل: (( لبيك الل
شئت أجزاك، وإن أحلقت لبيك ذا املعارج لبيك، لبيك داعًيا إىل دار السالم لبيك، لبيك غفار 



الذنوب لبيك، لبيك حبجة متامها وأجرها عليك...)) مث قال: (( وأكِثر من يا ذا املعارج، فإن رسول 
  ذكرها ويقول: (( لبيك يا ذا املعارج لبيك )).)). اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يكثر

هذه رواية يف زيادا من اإلمام األعظم عليه السالم، إال أنه حيتمل كونه كان يكثر ذكرها يف قلت: 
التلبية للحج أم يف غريها. وأخرج أبو داوود عن جابر أن الناس كانوا يزيدون يا ذا املعارج وحنوه من 

  هللا عليه وآله وسلم يسمع فال يقول شيًئا.الكالم، والنيب صلى ا

وقال اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم يف األحكام فإذا اغتسلت فقل: ((اللهم إين أريد احلج رغبة 
مين فيما رغبت فيه منه لطلب ثوابك، وحتريًا لرضاك، فيّسره يل، وبلغين فيه أملي يف دنياي وآخريت، 

، وقين شر سفري، واخلفين بأحسن اخلالفة يف ولدي وأهلي ومايل واغفر يل ذنيب، وامح عين سيئيت
وحملي حيث حبستين. أحرم لك باحلج شعري وبشري وحلمي ودمي وما أقلت األرض مين، ونطق 
بذلك لساين، وعقد عليه قليب...)) مث يقول: (( لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن 

لك. لبيك ذا املعارج لبيك، وضعْت لَِعَظَمِتَك السمواُت كنفيها، احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 
وسبَحْت لك األرض ومن عليها، إياك قصدنا بأعمالنا، ولك أحَرْمنا حبجنا، فال ختيب عندك آمالنا، 

  وال تقطع منك رجاءنا...))

صوتك رفًعا حسًنا ويف األحكام أيًضا: (( فإذا استويت على ظهر البيداء ابتدأت التلبية، ورفعت ا 
متوسطًا يسمع من أمامك ووراءك، وذكر التلبية األوىل...)) وزاد: (( ال يذل من واليت، وال يعز من 

  عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.)).

اختلف يف حمل ابتداء التلبية، وقد أوضح ابن عباس رضي اهللا عنهما السبب يف ذلك حيث قلت: 
عليه وآله وسلم حاًجا، فلما صلى مبسجده بذي احلليفة ركعتني قال : (( خرج رسول اهللا صلى اهللا 

أَهل، فسمع ذلك أقوام فحفظوا عنه.مث ركب، فلما استقلت به ناقته أَهل، فأدركه أقوام فحفظوا عنه، 
وذلك أن الناس إمنا كانوا يأتونه أرساالً، فسمعوه حني استقلت به ناقته، فقالوا: إمنا أَهل حني 

ناقته، مث مضى فلما عال شرف البيداء أَهل، فأدركه أقوام فقالوا: إمنا أَهل رسول اهللا عليه استقلت به 
وآله وسلم حني عال شرف البيداء، ولعمر اهللا لقد أوجب يف مصاله، وأَهل حني استقلت به راحلته، 

  وأَهل حني عال شرف البيداء.)) انتهى. فيسن كل ذلك.



اجلامع الكايف روى حممد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قيل له: أي  وندب اجلهر بالتلبية، يف
احلج أفضل قال : (( العج والثج )). ويف شرح التجريد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: 
 (( أتاين جربيل وأمرين أن آمر أصحايب ومن معي أن يرفعوا أصوام بالتلبية ))، أو قال: باإلهالل.
وعن زيد بن خالد عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( أتاين جربيل فقال: إن اهللا يأمرك أن تأمر 

أصحابك أن يرفعوا أصوام بالتلبية، فإا من شعار احلج )). أخرجه أمحد وابن ماجه وابن حبان 
  واحلاكم، وهلا طرق مستوفاة يف البسايط.

ة العقبة بأول حصاة. بذلك اتفقت الروايات عنه صلى وندب استمرار التلبية يف احلج إىل رمي مجر 
  اهللا عليه وآله وسلم ويف العمرة إىل استالم احلجر كما يأيت.

وندب االشرتاط كما عّلم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ملا 
: فكيف أقول ؟ قال: (( قويل: لبيك قالت: يا رسول اهللا، إين أريد احلج، َأْشَرتُِط؟ قال: نعم، قالت

اللهم لبيك وحملي من األرض حيث حبستين )). أخرجه اإلمام املؤيد باهللا يف شرح التجريد. وقال: 
روى ذلك أبو داود يف السنن، ورواه ابن أيب حامت يف املناسك، انتهى. وأخرجه اجلماعة إال البخاري 

على ربك ما اشرتطت ))، وهذا الشرط للتعبد، وال عن ابن عباس، ويف رواية النسائي: (( فإن لك 
يسقط به دم اإلحصار ألنه ثابت بالدليل القطعي القرآين ﴿ فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي 

  ﴾، وال داللة يف اخلرب على سقوطه.

مسع يف "ان احلمد" الفتح على تقدير الم العلة، والكسر على االبتداء أي االستئناف، فائدة: 
  ن مفيدان للتعليل، إال أا مع الفتح مجلة، ومع الكسر مجلتان.والوجها

  حمَِلي بفتح امليم وكسر املهملة، أي مكان إْحاليل فائدة أخرى:

 فصل في آداب التلبية وغيرها

قال يف األحكام: (( مث يليب وال يفحش يف تلبيته بشدة الصياح وال خيافت ا، وكل ما عال من 
أكرب ال إله إال اهللا، واهللا أكرب. وإذا احندر لّىب، وال يغفل التلبية الفينة بعد األرض نشزًا قال: اهللا 

الفينة، ويتوب إىل اهللا من اخلطيئة، وحيذر الرفث والفسوق واجلدال والكذب، فإنه من الفسوق.)). 



إال يف  ويف منسك اإلمام زيد بن علي عليهما السالم: (( فعليك بتقوى اهللا وذكره كثريًا، وقلة الكالم
خري، فإن من متام احلج والعمرة أن حيفظ اإلنسان نفسه كما قال تعاىل: ﴿ فال رفث وال فسوق وال 
جدال يف احلج ﴾...))، إىل قوله عليه السالم: (( فعليك بورع حيجزك عن معاصي اهللا تعاىل، وِحلم 

  متلك به غضبك، وحسن الصحبة ملن صحبك، وال قوة إال باهللا.))

فوًعا أنه إذا أشرف على واٍد هلل وكرب، أخرجه الستة. وعن جابر بن عبداهللا رضي وروي مر قلت: 
اهللا عنهما: (( كنا إذا صعدنا كّربنا، وإذا نزلنا سّبحنا.)). وعن عبداهللا بن عمر قال: (( كان النيب 

ا أوىف صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا قفل من احلج أو العمرة، وال أعلمه إال قال الغزو، ويقول كلم
على ثنية أو فدفد كرب ثالثًا، مث قال: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على  
كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم 

لفظه: (( أقول: مل يرد يف األحزاب وحده.))، أخرجهما البخاري. فال التفات ملا يف جرار الشوكاين و 
فإْن   التكبري مطلًقا يف هذه املواطن ما يصلح للتمسك به ال عند الصعود وال عند غريه.))، انتهى.

كان عرف الرواية فهو افرتاء، وإْن جهلها فكان الواجب عليه أن يقول: ال أعلم. وكم له من أمثال 
  لتوفيق.هذه، ولسنا بصدد ااراة ولكن للتنبيه، واهللا ويل ا

قال أئمتنا عليهم السالم: ويليب يف األسحار وعقيب الصالة ولو كان جنًبا أو حائًضا، ألن النيب 
  صلى اهللا عليه وآله وسلم قال لعائشة: (( واصنعي ما يصنع احلاج... ))احلديث.

  االغتسال لدخول مكة والحرم:

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ويستحب االغتسال لدخول مكة املشرفة واحلرم، ملا روي عن رسول 
وعلي واحلسن واحلسني وحممد بن علي عليهم السالم أم كانوا يغتسلون بذي طوى، مث يدخلون 
مكة املكرمة، رواه يف شرح التجريد. ويف جامع األصول، وذكر رزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هو بتثليث املهملة  - له: (بذي طوى) وآله وسلم اغتسل إلحرامه وطوافه ولوقوفه بعرفة؛ انتهى. قو 
  واٍد على حنو فرسخ من مكة على طريق التنعيم، ويعرف اآلن بالزاهر. -مقصور، وميد ويصرف ومينع 

ذكر اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم يف األحكام أنه إذا انتهى احملرم إىل قرب احلرم  فائدة:
قول: (( اللهم هذا حرمك وأمنك واملوضع الذي استحب له أن ينزل فيغتسل، مث يدخل احلرم وي



اخرتته لنبيك وافرتضت على خلقك احلج لك إليه، وقد أتيناك راغبني فيما رغبتنا فيه، راجني منك 
الثواب عليه، فلك احلمد على حسن البالغ، وإياك نسأل حسن الصحابة يف املرجع، فال ختيب 

وارمحنا وتقبل منا سعينا، واشكر فعلنا، وآتنا  عندك دعاءنا، وال تقطع منك رجاءنا، واغفر لنا
  باحلسنة إحسانًا وبالسيئة غفرانًا يا أرحم الرامحني، يا رب العاملني.)) انتهى.

ويف اجلامع الكايف : (( فإذا وضعت رجلك يف احلرم فقل: بسم اهللا وال قوة إال باهللا. اللهم هذا احلرم 
  آمًنا ﴾ اللهم فحّرم بدين على النار.)) انتهى.حرمك والعبد عبدك، وقلَت ﴿ ومن دخله كان 

ومما يستحسن أن يقول: (( اللهم هذا حرمك وأمنك الذي دعانا إليه إبراهيم خليلك بأمرك. اللهم 
  اجعلنا ممن أجاب فوفقته، ورحل إليك فقبلته، يا قابل التوابني.)). مث يقرأ سورة القدر.

  ذين البيتني:حدود احلرم احملرم، قد مجعتها يف ه تنبيه:

 ثالثة أميـال إىل حنو يثرب   و سبعتها حنو اليماين احملببِ 

 عراق له تسع وعشر جلدةٍ    وزد عرفاٍت واحًدا فتجنبِ 

أي من مكة املشرفة إىل حنو املدينة املطهرة ثالثة أميال وهو التنعيم، ويقال مساجد عائشة، وإىل 
وإىل جدة عشرة بالقرب من احلديبية، وإىل عرفات جهة اليمن سبعة أميال، وإىل العراق تسعة، 

  والطائف أحد عشر. وقد مجعتها مع ذكر حرم املدينة املطهرة يف هذه األبيات :

 زاٌي ميــاين وجيٌم يثربٌ    والطا عراٌق ياُء جدَةَ◌ُ حيسبُ 

 عرفاُ نـا ألٌف وياٌء هـذه   حرُم اإللِه فصيُدها ال يقربُ 

 أما مدينُة أمحٍد فحرامـُها   يكتبُ  من كل ناحيـٍة بريدٌ 

وينعقد اإلحرام بالنية، وال عربة مبا خالفها من اللفظ. فلو نوى حًجا ولّىب بعمرة أو حنو ذلك، مل يلزم 
  إال ما نواه، وكذا سائر العبادات.



أمري : ويصح اإلحرام من غري تعيني ألحد أنواع احلج، والدليل عليه إحرام مسألة من أحكام اإلحرام
املؤمنني عليه السالم حني قدم من اليمن مبا أحرم به الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقريره لذلك، 
وهذا قول اجلمهور. ويضع مطلق اإلحرام على ما شاء من حج أو عمرة، وصورته أن ينوي اإلحرام 

يف البحر فعل  فقط من غري قصد حلج أو عمرة. واملذهب أنه ال جيزئ عن حجة اإلسالم، وقد محل
علي عليه السالم على النفل. واملختار التفصيل وهو أنه إن كان اإلطالق يف نوع احلج الفرض فهو 
جيزئ عن الواجب، وعليه حيمل فعل أمري املؤمنني عليه السالم؛ ألنه قد علم أن رسول اهللا صلى اهللا 

ه. وإن كان اإلطالق مبعىن قصد عليه وآله وسلم قاصد ألداء فريضة احلج قطًعا، وإمنا مل يعلم نوع
اإلحرام فقط من غري نية حلج أو عمرة كما سبق، فال جيزئ عن الفرض لعدم الدليل عليه، واهللا 

  سبحانه أعلم.

وإذا التبس ما عّني أو نوى، كإحرام فالن وَجِهله، طاف وسعى للعمرة جلواز أنه متمتع، وال  فرع:
عليه إذ األصل الرباءة، إال أن ينكشف له أنه مفرد لزمه  يتحلل جلواز أنه مفرد، فإن حتلل فال شيء

الدم، وبعد السعي يستأنف نية معينة للحج، مث يستكمل املناسك مؤخرًا لطواف القدوم كاملتمتع، 
وجيزيه عن حجة اإلسالم إذ قد ابتدأ االستئناف، وال يكون اللبس إال بني اإلفراد والتمتع، وأما الِقران 

  السوق يف صحته، وهو املذهب. وال يلزم دم التمتع إذ األصل الرباءة. فال عند من يشرتط

  يصح اإلحرام املخري فيه حنو حجة أو عمرة. فائدة:

حكم اإلحرام حبجتني: ومن أحرم حبجتني أو عمرتني أو أكثر، استمر يف إحداها ورفض فرع: 
ية، وما رفضه أّداه لوقته األخرى. ومن أدخل نسًكا على نسك استمر يف األول ورفض ما بعده بالن

بإحرام جديد. فإن مل يرفض مل جيزه ألحدمها، وبقي حمصرًا حىت يفعل إحدى احلجتني يف العام 
القابل واألخرى فيما بعده، ويبعث دي كاحملصر، ويلزمه دم للرفض. ويتعدد بتعدد املرفوض، 

  افعي: ال ينعقد الدخيل.ويتعدد ما لزمه من الدماء وحنوها قبله. وعند مالك وأحد قويل الش

فلو التبس الدخيل مع االستواء كحجتني أو عمرتني رفض الدخيل يف علم اهللا تعاىل، ومع  فرع:
  االختالف كحج وعمرة رفضهما مًعا لتعذر املضي وعدم املخصص، ويتحلل بعمرة ويقضيهما.



 فصل في محظورات اإلحرام

  حمظورات اإلحرام أربعة أنواع:

  النوع األول:

، واملراد به هنا الكالم الفاحش والفسوق، وهو الظلم والتعدي والتكرب والتجرب الرفث •
واجلدال بالباطل. وإمنا قيد الرفث هنا، ألن املراد ما ال يلزم فيه شيء. وأما املراد يف اآلية 

فيدخل فيه اجلماع كما فّسره به اإلمام زيد بن علي وأخوه الباقر عليهم السالم. وقال اإلمام 
اهلادي إىل احلق عليه السالم: ((والرفث، فهو الدنو من النساء وذلك قول اهللا عز وجل: ﴿ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ﴾. ومن الرفث أيضا الفراء على الناس واللفظ 

القبيح مما يستشنعه أهل اخلري...)) إىل آخر كالمه عليه السالم. ويف شرح التجريد روى ابن 
﴿وال فسوق﴾ اجلماع  ﴿ال رفث﴾عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (( أيب شيبة 
ال ُمتاِر صاحبك حىت تغضبه.)). وأخرج اإلمام املرشد ﴿وال جدال في الحج﴾ املعاصي 

باهللا والبخاري عن أىب هريرة قال: ((قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( من حج هذا 
  به كيوم ولدته أمه )).البيت ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنو 

  وحنوه من األدهان.والتزين بالكحل  •

الكحل ثالثة أقسام: التوتو وحنوه جايز باالتفاق، واملطيب حمرم، واألسود الذي ال طيب فيه  فائدة:
خمتلف فيه، واملذهب التحرمي. ويف اجلامع الكايف قال القاسم وحممد: (( ال بأس بالكحل للمحرم 

فيه طيب.)) انتهى. ويف اموع بسنده إىل علي عليه السالم: (( فإن  بأي كحل شاء ما مل يكن
  اشتكى عينيه اكتحل بالصرب ليس فيه زعفران.)).

والدهن ثالثة أقسام: حمرم باالتفاق وهو املطيب كالعطر، وجايز باالتفاق وهو ما ال زينة فيه وال 
لذي فيه الزينة ال الطيب كالزيت طيب كالسمن إال أن يقتضي العرف أنه زينة، وخمتلف فيه وهو ا

والسليط. فظاهر كالم اهلادي عليه السالم، وهو املذهب، التحرمي. وقال املرتضى عليه السالم: 



جايز. واألوىل ترك الدهن كله إال لضرورة لقول علي عليه السالم املروي يف اموع: (( ال يدهن 
  .احملرم وال يتطيب فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل.))

ال الفضة والعقيق  - كاحلرير واحللي واملعصفر واملورس وخامت الذهب   ولبس ثياب الزينة •
وإن انفصل شيء من املزعفر أو املورس إىل  -والثياب البيض والسود واخلضر والزرق فجايزة 

اجلسد لزمت الفدية ألنه طيب، وكل هذا للرجال والنساء. وأجاز الشافعي للمرأة احلرير 
جاز اإلمام حيىي والفريقان احللي. وأجاز اإلمام زيد بن علي والناصر عليهما واحللي. و أ

السالم املورس واملزعفر للمرأة، وحيتج هلم مبا رواه يف شرح األحكام بسند صحيح إىل علي 
عليه السالم: (( تلبس املرأة احملرمة ما شاءت من الثياب غري ما صبغ بطيب، وتلبس اخلفني 

)). وليس بواضح، واألحوط الرتك ملا روي من يه عما مسه الورس، واجلبة والسراويل.
وملنافاة لبس احللي والزينة لإلحرام. وحيمل كالم علي عليه السالم على غري املنهي عنه 

فيكون العموم خمصوًصا، وهذا هو املذهب. ويف اموع فيما ال يلبسه احملرم من كالم علي 
ًغا بورس أو زعفران.)). ويف اخلرب الذي أخرجه الستة عن ابن عليه السالم: (( وال ثوبًا مصبو 

عمر عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما ال يلبسه احملرم: (( وال ثوب مسه ورس أو زعفران 
)). ويف اجلامع الكايف عن عقيل أنه أحرم يف ُموردتني، فقال عمر: (( أحترم يف موردتني؟ 

علي عليه السالم : (( دعنا منك فليس أحد يعلمنا إنك حلريص على اخلالف.)). فقال له 
  بالسنة، قال: صدقت صدقت.)). وحيمل على أن ذلك ال زينة فيه.

له أو لغريه، إجيابًا أو قبوًال، أصالة أو وكالة أو فيضلة. ويعترب إحالل الويل  وعقد النكاح •
لى حالل، وال حال عقده أو عقد وكيله أو إجازته ال حال توكيله، وال حترم الشهادة ع

الرجعة ولو بعقد، ألنه إمساك، والنهي ورد عن النكاح. فأما اِخلْطبة، فاملذهب اجلواز، 
واملختار عدمه ملا يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل جعفر بن حممد عن أبيه أن علًيا عليه 

امع السالم كان يقول: (( ال خيطب احملرم وال ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.)). ويف اجل
الكايف عن حممد ذكر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: (( ال ينكح احملرم وال 
ينكح وال خيطب )). وأخرجه الستة إال البخاري عن عثمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، ومل يذكر الرتمذي: وال خيطب. ويف اجلامع الكايف عن علي عليه السالم: (( ال 



رم وال ينكح فإن نكح فنكاحه باطل.)). قال حممد: (( ال أعلم بني آل رسول اهللا ينكح احمل
صلى اهللا عليه وآله وسلم اختالفًا أن احملرم ال يتزوج وال يُزوج.)). ويف شرح التجريد وروى 

أبو بكر ابن أيب شيبة عن حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علًيا وعمر قاال: 
ح احملرم وال ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.)) انتهى، وهو يف أمايل أمحد بن (( ال ينك

  عيسى بسنده إىل جعفر بن حممد عن أبيه عن علي عليهم السالم.

والنكاح مع العلم باطل، ومع اجلهل فاسد للخالف. وقد خالفت احلنفية حلملهم النكاح فائدة: 
هما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نكح على الدخول، حمتجني خبرب ابن عباس رضي اهللا عن

ميمونة وهو حمرم، وهو معارض بأخبار أما حالالن، وهي أرجح ألا ناقلة وحاظرة، وروا ميمونة 
  وأبو رافع ومها أخص. والنكاح حقيقة يف العقد، وأيًضا قد وصف بالبطالن وال يوصف به إال العقد.

  إلمث، وال فدية فيها.: ال توجب هذه احملظورات إال اتنبيه

  انتهى الكالم يف النوع األول.

  النوع الثاني:

من ملس وتقبيل ونظر لشهوة، وال شيء يف املقدمات إال اإلمث على  الوطء ومقدماته •
املذهب. ويف اجلامع الكايف، وروى حممد بإسناده عن علي عليه السالم وابن عباس وأيب 

غريهم أم قالوا: (( إذا قّبل احملرم امرأته أهرق جعفر وعبد اهللا بن احلسن عليهم السالم و 
  دًما.))، انتهى.

هذا ويف الوطء بدنة، وأقله ما يوجب الغسل. وتدخل مقدمات الوطء يف كفارته كتحرك 
الساكن واإلمناء قبله وبعده ال اإلمذاء فال يدخل، وسواء وقع إنزال مع الوطء أم ال، ويف أي 

وم البدنة يف الوطء هو قول القامسية من العرتة والشافعية وروي فرج وسواء الرجل واملرأة. ولز 
ذلك عن علي عليه السالم. وعند اإلمام الناصر واحلنفية: شاة. ويف اجلامع عن حممد بن 

منصور ما لفظه: (( فإن مل يكن بدنة فبقرة، فإن مل يكن بقرة فشاة.)). وروى حممد بإسناده 
اهللا عنهما وجماهد وسعيد بن املسيب حنو ذلك؛  عن علي عليه السالم وابن عباس رضي

انتهى. ويف اموع واألمايل وشرح التجريد باألسانيد الصحيحة عن علي عليه السالم: 



  اهلدي.وهو صادق بالشاة، وسيأيت بلفظه إن شاء اهللا.
والبدنة الزمة يف ذلك ولو بعد الوقوف وبعد الرمي قبل طواف الزيارة. وعند اإلمام زيد بن 
علي والناصر واإلمام حيىي: ال يلزم بعد ذلك إال شاة. قلت: هكذا روي عنهم يف البحر. 

ويف اموع عن اإلمام زيد بن علي عليهم السالم لزوم البدنة، وقال اإلمام املنصور باهللا عبد 
اهللا بن محزة: (( ال شيء فيما دون اإلمناء.)). حكاه عنه يف بيان القاضي، أفاده اإلمام عز 

  لدين بن احلسن يف شرح البحر.ا
ويف اإلمناء لشهوة يف يقظة بأي سبب عن تقبيل أو ملس أو نظر أو تفكر بدنة. وعند اإلمام 

  زيد بن علي والناصر والفريقني شاة.
  ويف اإلمذاء أو ما يف حكمه بقرة، والذي يف حكمه صورتان:

هوة وغلب يف ظنه أن إحدامها: حيث ملس أو قبل مث بعد ساعة أمىن، لكنه خرج لغري ش •
   املوجب له ذلك، وال غسل يف هذا.

  الثانية: أن يستمتع ومل يوجل وال أمىن وال أمذى. •

  وعند اإلمام زيد بن علي: ليس يف اإلمذاء إال شاة، والشيء فيه عند الشافعي.
ويف حترك الساكن شاة إذا حترك ألجل شهوة عن ملس أو تقبيل أو نظر أو تفّكر، وسواء يف ذلك 

  لرجل واملرأة.ا

  تكرار الكفارة:
وتتكرر الكفارة بتكرر املوجب يف مجيع هذه الصور ولو يف جملس واحد، إال حترك الساكن إذا كان 
متصًال، ولو طالت املدة ما مل يسكن مث ينتشر فتتكرر. وحكى السيد حيىي للمذهب أن الكفارة ال 

 الفوارس عن اهلادي عليه السالم يف املفسد  تتكرر بتكرر الوطء ما مل يتخلل إخراجها. وذكره ابن أيب
  كما يأيت.

  وال بدل هلذه الدماء على الصحيح إال دم الوطء املفسد، على ما سيأيت تفصيله إن شاء اهللا تعاىل.

  النوع الثالث سبعة أشياء:



  األول: •

أو وضع لبس الرجل املخيط واملعترب ما يسمى لُْبًسا عرًفا. فلو أدخل يده يف كيس أو كم الغري 
القلنسوة على يده فال فدية، واملعترب من املخيط ما كان عن تفصيل وتقطيع. ويف البحر والكواكب: 
حيط باحلاء املهملة سواء كان خبياطة أو نسج أو إلصاق إذا كان يسمى لبًسا وإن قل املغطى من 

ُ
امل

  العضو.

عليه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يرد يف املخيط نص بلفظه فيما أعلم، ولكنه نّبه قلت: 
بقوله: (( ال يلبس احملرم قميًصا وال سراويل وال خفني وال عمامة وال قلنسوة وال ثوبًا مصبوًغا بورس 

  وال زعفران )).

وإن مل جيد احملرم نعلني لبس خفني مقطوعني أسفل من الكعبني. أخرجه اإلمام زيد بن علي  قال:
م. وأخرجه الستة عن ابن عمر بزيادة الربنس، واختالف يسري يف اللفظ مع بسند آبائه عليهم السال

االتفاق يف املعىن. وزاد يف خرب اإلمام: ((وإن مل جيد إزارًا لبس سراويل، وإن مل جيد رداء ووجد 
قميًصا ارتدى به ومل يتدرعه)) انتهى. وقد وردت زيادة السراويل يف أخبار صحيحة، فنّبه بالقميص 

  خميط.على كل 

ورد يف خرب ابن عباس رضي اهللا عنهما ذكر اخلفني بدون قطع، فأخذ من ذلك الشيخ ابن  تنبيه:
تيمية وبعض الظاهرية النسخ للقطع وهو غري صحيح، بل هو مطلق مقيد خبرب القطع السابق كما 

ة الرتخيص هي القاعدة الصحيحة املقررة يف األصول، فقد اتفقا حكًما وسبًبا. وأيًضا نسب ابن تيمي
إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: (( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبني، فإن النيب 
صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر بالقطع أوًال مث رخص بعد ذلك يف عرفات.)) انتهى. ومل يرد بلفظه 

يث قال: (( ألن النيب فهو إيهام، وأيًضا أضاف اخلرب الذي عن ابن عباس يف عرفات إىل ابن عمر ح
صلى اهللا عليه وآله وسلم رخص يف عرفات، كما رواه ابن عمر.)) وهو غلط، ولفظه قال ابن عباس 
رضي اهللا عنهما: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خيطب بعرفات: (( من مل جيد إزارًا 

يس فيه ذكر القطع، وهو مقيد فليلبس سراويل، ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني ))، متفق عليه. ول
  باخلرب السابق، فتدبر وكن على بصرية يف هذا وغريه.



اخلف إىل نصف الساق، واجلورب إىل فوق الركبة، والربنس بكسر املوحدة كل ثوب رأسه منه فائدة: 
بفتح القاف مع ضم السني أو ضم  -ملتصق به. وقال اجلوهري: هو قلنسوة طويلة ، والقلنسوة 

  كسر السني وقلب الواو ياء.القاف مع  

هذا وال حيرم لبس املخيط على املرأة، وحيرم على اخلنثى على املذهب ترجيًحا جلنبة احلظر، وال فدية 
  عليه إن لبس، ويلحق بالقميص ما يف حكمه كالدرع.

ميان ال حرج يف االرتداء بالقميص وحنوه، إذ ليس لبًسا. وقد أفاده اخلرب السابق وال يف شد اهل فائدة:
  واملنطقة عند العرتة والفريقني، وكتقليد السيف واملصحف وحنوها ولو خميطات لذلك.

وإن مل جيد إزارًا ولبس سراويل لزمته الفدية على املذهب، واملختار عدم اللزوم إن مل جيد غريه ومل 
  يكن االتزار به، إذ قد وردت به الرخصة. ومل يذكر الفدية وهو يف مقام البيان.

  لالبس عامداً أو ناسياً:حكم ا
من لبس عامًدا لزمته الفدية. قال املؤيد باهللا: ال خالف يف ذلك. ومن لبس ناسًيا أخرجه بال تغطية 
لرأسه ولو أّدى إىل شقه ما مل جيحف به، ولزمته الفدية على املذهب وقول أيب العباس وأمحد وأيب 

اصر واملنصور باهللا وحممد بن منصور والشافعي: حنيفة. وعند أيب جعفر الباقر واهلادي إىل احلق والن
ال شيء على الناسي وهو املختار. قال يف شرح التجريد: (( فأما الناسي فلم نوجب عليه شيًئا، وهو 
قول الشافعي خالفًا أليب حنيفة ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا لبس الثوب ناسًيا شقه وخرج 

كذلك رأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أعرابًيا حمرًما عليه جبة فأمره منه، ومل يُرَو أنّه فّدى. و 
بنزعها ومل يأمره بالفدية.)). انتهى. وأما على ما قرروه للمذهب، فإن أخرجه وغطى رأسه فال تلزم 

  إال فدية اللبس إذا كان يف جملس واحد.

  الثاني: •

وتغطية وجه املرأة. وقد أشار إىل ذلك  تغطية رأس الرجل ،واألذنان منه، خالف حممد بن منصور،
النهي عن العمامة والربنس. ويف شرح األحكام بسند صحيح إىل اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن 
علي عليهم السالم: (( إحرام الرجل يف رأسه، وإحرام املرأة يف وجهها.)). وفيه عن نافع عن ابن 



 قلت:(( ليس على املرأة إحرام إال يف وجهها )). عمر قال: قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
والقصر هنا إما ادعائي للمبالغة وهو من احلقيقي، وإما إضايف حبسب اعتقاد املخاطب. فإن اعتقد 
أن اإلحرام يف غري الرأس والوجه، فقلب، أو تردد فتعيني، أو فيهما ويف غريمها فإفراد. وقد وهم هنا 

ا، وقد عّلقت عليه هناك. وبه ((ال تتنقب املرأة احلرام )). ويف شرح الشارح يف الروض ومهًا واضحً 
التجريد، وروى أبو داود وابن أيب شيبة بأسانديهما إىل ابن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم ينهى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، 

ذلك ما أحبنب من ألوان الثياب معصفًرا أو خزًا أو سراويل أو قميًصا. انتهى. وأخرج وليلبسن بعد 
أمحد والبخاري والنسائي والرتمذي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( ال 

  تتنقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين )).

لُقفاز َكُرمان. قال يف اجلامع: شيء تتخذه املرأة النقاب: هو اخلمار وفيه نقبان للعينني، وا فائدة:
  تدخل فيه يديها إىل الرسغني، وله موضع األصابع؛ انتهى.

وهذا يدل على حترمي ما ذكره على احملرمة. وروى يف البحر عن علي وعمر وعائشة وعن العرتة  قلت:
قفازان لنهيه صلى اهللا عليه وآله وسلم برواية اإلمام حيىي وعن الشافعي: أنه حيرم على املرأة النقاب وال

عنه. وعند أهل املذهب وبعض الصحابة وأيب حنيفة وغريهم أنه جيوز هلا لبس القفازين، واألول هو 
اَألْوىل، فتحرم تغطية رأس الرجل، ووجه املرأة أو جزء منهما يتبني أثره يف التخاطب بأي مباشر 

ري لباس. ويدل على التعميم شق الرسول صلى اهللا عليه استقر قدر تسبيحة أو مل يستقر بلباس أو بغ
وآله وسلم قميصه لئال يصيب رأسه. ويف اجلامع الكايف، روى حممد بإسناده عن ابن عباس قال: (( 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يدخل احملرم بني الكعبة وبني أستارها.)). أما غري املباشر  

وحنو ذلك مما ال يباشر فال بأس به. وقد روي أن املرأة من نساء رسول اهللا  كاخليمة والظلة والسقف
صلى اهللا عليه وآله وسلم كانت تسدل اجللباب من الرأس على وجهها إذا حاذاها الركبان، فينبغي 
مثل ذلك. أما عند خشية الفتنة فيجب السرت وإن مل ميكن إال باملباشر، وتلزم الفدية كاملريض. 

  ثى حكم املرأة، وال تلزمه الفدية إال لتغطية الرأس والوجه أو بعضهما.وحكم اخلن

يستثىن تغطية الرأس والوجه عند الغسل بدون انغماس، فإن انغمس فائدة: ما يستثنى من التغطية: 
لزمت الفدية ولو مل يستقر. وعند التغشي واحلك، بشرط عدم استقرار التغطية يف ذلك كله قدر 



ًضا عند النوم واالضطجاع عما يتغطى باألرض أو وضع اليد أو الوسادة حتته. تسبيحة. ويعفى أي
وكذا إذا ألصق رأسه عند النوم باحلائط أو حنوه. قال اإلمام املنصور باهللا عليه السالم: أو وقعت 

التغطية حال نومه، فإذا انتبه رفعه. واملذهب تلزم الفدية واخلالف فيه كاخلالف يف الناسي وقد سبق. 
وما ال فعل له فيه كما تلقيه الريح أو غريها وأزاله فورًا فال فدية فيه. ويعفى للمرأة من تغطية الوجه ما 

  ال يتم تغطية الرأس إال به.

  الثالث: •

التماس الطيب، فيحرم تعّمد مشه وال فدية، وإمنا جتب الفدية حيث ملس الطيب حبيث يعلق رحيه، 
  .ولو ذهبت حاسة الشم مل تسقط الفدية

ومن لطخه غريه بطيب ألقاه عن نفسه فورًا، والفدية على من لطخه، فإن فرط يف حفظ نفسه  فرع:
لزمتهما وتعددت، وإن ألقته الريح وأزاله فورًا فال شيء عليه. وإن تراخى وقًتا متكن إزالته فيه، لزمته 

  ريره وحنوها.وحيرم مسه إذا كان ينفصل رحيه وإال جاز. وجيوز له بيع الطيب ومحله يف قوا

  ختصيص احلجر األسود:
خيص من ذلك احلجر األسود فإنه يقبله ولو كان فيه طيب، ويزيل ما انفصل إليه فورًا. ويف البحر: 

  وله التماس الركن مطيًبا والدنو من الكعبة حال جتمريها.

  الرياحني على ثالثة أضرب: مسألة:

تتعلق بفعله الفدية واإلمث، وهو الذي إذا يبس كان طيًبا كالورد والوالة والبنفسج  األول: •
   والكاذي والصندل.

   : حمرم مشه وال فدية فيه، وهو الرحيان األبيض واألسود.الثاني •

: ال إمث فيه وال فدية، وهو الشذاب واخلزامى وهو النرجس والربدقوش والبعيثران وهو الثالث •
  ذلك.الغبرياء وحنو 



وال يأكل طعاًما مزعفرًا إال ما ذهب رحيه. وال يلبس ثوبًا مبخرًا بالعود وحنوه ال باملائعة واللبان 
واجلاوي وحنوها. ويف اإلبانة واالنتصار: (( وجيوز شم الطيب ما مل يستعمله.)). ويف البحر: (( 

  .واملسك حيرم التماسه إمجاًعا إذ نص على الورس والزعفران وهذه أبلغ.))

  الدليل على تحريم الطيب للمحرم:

وبالسند الصحيح إىل اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السالم: (( ال يدهن احملرم قلت: 
حرم ممنوع منه، وإمنا اخلالف يف 

ُ
وال يتطيب.)). ويف شرح التجريد: (( أما الطيب فال خالف أن امل

فإا ال جتري جمرى الطيب.)) انتهى. فالفواكه املأكولة   التطيب لإلحرام...))، وفيه: (( فأما الفاكهة
كالسفرجل واألترج والليم والتفاح جيوز مشها، ألن املقصود ا األكل ويلزم مشها. ويف البخاري أن 
يعلى قال لعمر: أرين النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حني يوحى إليه. قال: فبينما النيب صلى اهللا 

عرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول اهللا كيف ترى يف رجل عليه وآله وسلم باجل
أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ساعة فجاءه الوحي، 
فأشار عمر إىل يعلى، فجاء وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثوب قد أُِظّل به فأدخل 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم حممر الوجه وهو يغّط مث ُسرَي عنه. فقال: أين الذي رأسه، فإذا رسول اهللا
سأل عن العمرة؟ فأيت برجل، فقال: (( اغسل الطيب الذي بك ثالث مرات، وانزع عنك اجلبة 

واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتك )). وأخرجه املؤيد باهللا عليه السالم خمتصرًا بلفظ: وعليه 
فر اللحية والرأس، وفيه: انزع عنك اجلبة واغسل عنك الصفرة. وقال: ويف بعض جبة وهو مص

  األخبار: اغسل عنك أثر اخللوق والصفرة... إىل آخره.

  الكالم على الطيب عند اإلحرام:

وأما ما رواه الستة عن عائشة قالت: (( طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حني أحرم، 
ن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.)). ويف شرح التجريد أا قالت: (( كأين وحلله حني أحل قبل أ

أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو حمرم.)). فقد أجيب عنه 
بأجوبة أحسنها ما قاله املؤيد باهللا عليه السالم: (( وجيوز أن تكون طيبته قبل إحرامه، مث ملا أراد 

  غسله عن نفسه.)). فقد روي أيًضا أا قالت: ((طيبته قبل أن حيرم.)). اإلحرام



ويف رواية النسائي: (( حني أراد أن حيرم.)). ويف اجلامع الكايف، قال القاسم عليه السالم يف  قلت:
الطيب قبل اإلحرام: روي عن عائشة أا قالت: تطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عند 

رأيت وبيص الطيب يف مفرقة بعد ثالث. وروى داود عن القاسم أنه سئل عن ذلك  إحرامه حىت
فقال: ما أكثر ما جاء يف تسهيل الطيب عند اإلحرام، وإنا لنكرهه ملا جيد غريه من احملرمني معه. 

  انتهى.

  يعين وليس كذلك الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، فإن الذين معه مل حيرموا إال بعده.قلت: 

يف اجلامع عن احلسني بن زيد قال: (( رأيت عمر وحسيًنا ابين علي وجعفر بن حممد عليهم السالم و 
إذا أرادوا أن حيرموا اغتسلوا يف منازهلم، مث يتطيبون بأطيب طيبهم، مث يلبسون ثياب إحرامهم، مث 

  خيرجون إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيكون آخر ما خيرجون به.)).

وحيتمل أم اغتسلوا بعد ذلك لإلحرام، وال خيفى أن الرتك أحوط، وأن القول أقوى وهو  قلت:
صريح يف املنع، وحكاية الفعل حمتملة. هذا فيما كان فعله قبل اإلحرام، أما بعده فهو جممع على 

  حترميه، واهللا املوفق.

  الرابع: •

  أكل صيد البر:
وأقله ما يفطر الصامي، ولو كان ُحمَرًما لغري اإلحرام كامليتة منه، وما ال يؤكل حلمه كالفهد، ويدخل 

اجلراد والشظاء والنحل على الصحيح. واملعترب ما كان جزًء منه كاجللد والصوف، أو يؤول إليه  
رتة وهو املروي عن كبيِضه، ال اللنب والسمن والعسل واحلرير بعد انفصاله فليس بصيد، ومذهب الع

علي عليه السالم وابن عباس وابن عمر وغريهم حترميه مطلًقا، سواء صاده احملرم أو غريه، ِصْيد له أو 
مل ُيَصد له، بإذنه أم بغري إذنه، لقوله تعاىل: ﴿ وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرًما ﴾ واملراد 

ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾، وخلرب الصعب  املصيد ال االصطياد ألنه قد أغىن عنه قوله تعاىل: ﴿
بن َجثامة املتفق عليه، فإنه صلى اهللا عليه وآله وسلم رد صيده وقال: (( إنا مل نرده عليك إال أنا 

ُحُرم. ))، فعّلله باإلحرام. ويف اجلامع: وإمنا كان الصعب صاده لنفسه، وألن علًيا عليه السالم امتنع 
ال عثمان: (( ما كرهت من هذا، فواهللا ما أشرنا، وال أمرنا، وال صدنا. فقال من األكل منه بعد أن ق



عليه السالم: ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاًعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد الرب مادمتم 
حرًما ﴾.))، أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد بسند صحيح إىل عبداهللا بن احلارث عن أبيه، 

  ه أمحد وأبو يعلى والبزار.وأخرج حنو 

حرم ومل ُيَصد له مبا ال يقاوم هذا، وعلى كل حال فرتكه أحوط.
ُ
  وقد احتج من أجازه إذا مل يصده امل

  فصل في تفسير الفدية •

  وهذه األشياء من قوله: (( األول لبس الرجل...)) إخل، فيها الفدية. وهي:

   إما صيام ثالثة أيام متوالية أو متفرقة. •

ستة مساكني، كل واحد نصف صاع من أي جنس من احلبوب. واملراد باإلطعام:  أو إطعام •
   التمليك أينما ورد يف احلج، وجتزي القيمة، ويف واحد ما مل تبلغ النصاب على املذهب.

  وإما شاة بسن األضحية، أو ُعشر بدنة، أو ُسبع بقرة. •

صيام أو صدقة أو نسك ﴾،  فهذه هي الفدية أينما ذكرت، وهذا هو تفسري قوله تعاىل: ﴿ من
والتخيري للمعذور وغريه. وروى اإلمام حيىي عن اهلادي إىل احلق، وهو قول الناصر للحق وأيب حنيفة 

: والنص وارد يف املعذور، لكن غريه حيتاج إىل قلتوأصحابه: إنه خاص باملعذور، وأما املتمرد فالدم. 
  دليل.

: ما لزم بالوطء ومقدماته، والكفارةطء وقتل الصيد. : اسم ما لزم مبحظور غري الو فائدة: الفدية
: ما والقيمة: ملا دوما. والصدقة: ما لزم بقتل الصيد. والجزاءوبرتك نسك، وبفوات ما أحرم له. 

وجب بقتل صيد احلرم وأكل حلمه، وأخذ شيء من شجره، وتلزم احلالل واحملرم والعامد وغريه، 
  .وسيأيت تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل

  الخامس: •

اخلضاب باحلناء ال بغريه ألنه طيب وزينة. فتلزم الفدية يف كل أصابع اليدين والرجلني إن كان يف 
  جملس واحد، ال يف جمالس فأربع فدى. وكذا يف خضب مخس منها، ولو متفرقة يف اليدين والرجلني.



دين بن احلسن عليهما ال شيء يف خضاب اللحية والرْأس وسائر البدن؛ أفاده اإلمام عز الفائدة: 
  السالم وهو املذهب، وكذا ال شيء يف اإلصبع الزايدة.

  السادس: •

تقصري األظفار، واملعترب فيه املعتاد. وحكمه حكم اخلضاب، ففي اجلميع فدية، وكذا يف مخس منها، 
وكذا تلزم الفدية يف خضب أو قص نصف عشرة أو ربع عشرين على املذهب، وما أضيف منه بطل 

  باقيه.

  السابع: •

مما جتب فيه الفدية إزالة سن أو شعر أو بشر منه، أو من حمرم غريه ولو بعد فساد إحرامه، يتبني أثره 
يف التخاطب مع القرب املعتاد بغري عناية، وفيما ال يرى إال بتأمل صدقة نصف صاع، وفيما ال أثر 

  له ما تيسر ولو مترة سواء كان لعذر أم ال.

قلع مجيع األسنان يف جملس واحد ومل يتخلل اإلخراج مل تلزم إال فدية قلع األسنان: فلو  فرع:
  واحدة.

لو سقط فأزال شعرًا أو بشرًا أو حنوه فال شيء إن مل يتعمد وسار السري املعتاد. وذا يستفاد  فائدة:
  أن مجيع بدنه يف حكم األمانة كالوديعة.

  رح مث قتل متصالً.وتدخل فدية شعر اجللدة إن قطعت يف فديتها كمن ج فرع:

وجيب فيما دون ذلك من السن والشعر والبشر وعن خضب كل إصبع أو تقصريها صدقة،  مسألة:
وهي نصف صاع، وفيما دون اإلصبع حصته. ويعترب يف اإلصبع باملساحة، ففي نصفها نصف 

ه أقل صدقة وهكذا. ويف الشعرة الواحدة ملء الكف أو مترة أو رغيف، وجيزي الدم ولو كانت قيمت
  من الصدقة، هذا كله على املقرر للمذهب.

  لو جىن احملرم جنايات توجب القصاص مل جتب الفدية لئال جيتمع غرمان. فائدة:



وال تتضاعف الفدية بتضعيف اجلنس الواحد من هذه احملظورات يف الس. فاملخيط جنس  مسألة:
، ولليدين كالقفازين، وللرجلني كاخلف واحد، وهو أربعة أنواع: للرأس كالقلنسوة والعمامة والربنس

واجلورب، وللبدن كالقميص واجلبة والقبا والدرع والفرو، فإن لبس ذلك كله يف جملس ففيه فدية 
واحدة، ولو طال الس أو استمر يف لبسه يف جمالس ما مل يتخلل إخراج الفدية مجيعها، أو 

ه يف جملس واحد مل تلزمه إال فدية واحدة، فإن الصدقة، أو نزع اللباس. فمىت فعل جنًسا واحًدا وكرر 
ختلل نزع اللباس مثالً حنو أن يلبس املخيط مث ينزعه مث يلبسه لزمت فديتان، وحنو أن يتضمخ بالطيب 
مث يغسله حىت يزول رحيه بالكلية مث يتضمخ لزمت فديتان. وكذلك اخلضب بأن يزول ِجْرمه ال لونه 

ية تكررت، خالف أيب حنيفة وعنده ال جتب الفدية إال بلبس يوم  وغريه. وكذا لو ختلل إخراج الفد
كامل أو ليلة، فإن تضاعف اللباس من نوع واحد كمغفر وعمامة فوق قلنسوة، أو قبا فوق جبة فوق 
قميص يف جملس واحد ففدية واحدة، ويف جمالس ِإن غطى الثاين غري ما غطى األول تعددت وإال 

  فال.

ِس ولبُس املخيط جنٌس واحد. والتماس الطيب على أي صفة جنٌس. وخضب تغطيُة الرأ تنبيه:
األصابع جنٌس، وتقصريها جنس. وإزالة الشعر والبشر كالمها جنس إن أزيال بفعل واحد، وجنسان 

  إن كانا بفعلني وتكرر الفدية. وأكل الصيد َأي صيد كان جنس واحد، واجلسم كالعضو الواحد.

اللباس وال عذر، أو معه ومل ينِو املداومة، تكررت إمجاًعا. واملذهب أا تكرر ومىت ختلل نزع  مسألة:
: وكالم اإلمام اهلادي قلتولو نواها، وعند اإلمام املنصور باهللا وابن أيب الفوارس ال تتكرر معهما. 

رج إىل احلق يف األحكام يفيد أن املعذور ال تتكرر عليه الفدية، وهو الراجح ملا يف ذلك من احل
  واملشقة ﴿ يريد اهللا بكم اليسر ﴾، ولعدم الدليل على التكرار.

وال شيء يف احلجامة وعصر الدماميل وإزالة الشوك ولو خرج دم، إال أن يزيل بذلك شعرًا أو  فرع:
بشرًا له أثر. فأما لو قلع الضرس املؤذي جاز ووجبت الفدية، خالف أيب حنيفة، وتكون الفدية على 

: وروى اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده قلتلفاعل، إال أن يقلعه بغري اختياره. احملرم ال على ا
عن علي عليهم السالم قال: (( ال ينزع احملرم ضرسه وال ظفره إال أن يؤذياه.)). وذا السند قال: 

ة (( حيتجم احملرم إن شاء.)). وقد صح أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم احتجم وهو حمرم برواية أئم
العرتة وعلماء األمة. والظاهر من هذا عدم لزوم الفدية إن مل يزل إال ما ال بد منه، إال أن يف األمايل 



قال حممد: (( سألت عبد اهللا بن موسى عن احملرم حيتجم فقال: حيتجم ويكفر.)). وذكر غري عبد 
   إخراجها.اهللا من أهل البيت أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم احتجم وفدى، فاَألوىل

واألصُل يف لزوم الفدية يف هذا الباب كله النص يف شعر الرأس وهو قوله تعاىل:﴿ فمن كان منكم 
مريًضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾، وقيس عليه غريه. وذا مت الكالم 

  على السبعة األشياء من النوع الثالث.

  قسمان:النوع الرابع من محظورات اإلحرام 

بسكون امليم ال  -يستوي فيه العمد واخلطأ يف اللزوم، وهو قتل الَقْمل  القسم األول: •
وسواء كان منه أو من حمرم غريه، ولو من مّيت حمرم ال من حالل  - بتشديدها فيجوز 

فيجوز، وسواء قتله يف موضعه أو غري موضعه، أو طرحه فيموت، وكذا بيضه، وهو السخب، 
تياره مل جيب رده، وجيوز حتويله من موضع إىل موضع مثله أو أعلى منه، فلو سقط بغري اخ

وال جيوز نقله إىل غريه ولو رضي، وله إلقاء الثوب، ويتصدق بقدر ما غلب يف ظنه، وإذا 
  دفن امليت احملرم وفيه قمل لزمت من ماله.

، صدقة ملء الكف أو الواجب يف القملة الواحدة أو النحلة أو النملة كالشعرة إذا أزيلت فائدة:
  مترة.

من لزمه عشرة دماء أجزته عنها بدنة، وعن السبعة بقرة، إال ما وجب من الدماء عن اجلزاء  مسألة:
  .﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾فال جيزى إال ذلك لقوله تعاىل: 

وهو الذي يفرتق فيه العمد واخلطأ، قتل كل متوحش، سواًء كان صيًدا أو  القسم الثاني: •
غريه، وإن تأهل مأمون الضرر. أما لو خشي ضرره ولو يف املآل، وذلك بأن يعدو أو عادته 
العدو كاألسد والنمر جاز قتله. أما النملة والنحلة فال جيوز قتلهما إال مدافعة. وسواء قتله 

قاصًدا مبباشرة بأن يضربه، أو يتسبب قاصًدا مبا لواله ملا انقتل، حنو أن ميسكه حىت مات أو 
قتله الغري، أو حيفر له بئرًا، أو ميد له شبكة ولو قبل إحرامه، أو وقع فيها الصيد بعد إحالله 

حيث فعله للصيد، أو بداللة أو إغراء أو إشارة أو دفع سالح للغري لقصد القتل؛ إال 



املستثىن، وهو احلية والعقرب، والفأرة والغراب واحلدأة، والكلب العقور والسبع العادي، فهذه 
ورد النص النبوي جبواز قتلها للمحرم. وزاد بعضهم الذئب والنمر. وقد ُأحلق ا كلما شاركها 

  يف املعىن الذي هو األذى واإلضرار، ومنها الوزغ والقراد واحللم.

والسباع كلها وحشية إال اهلر والكلب، وإال البحري ما مل يكن يف ر يف احلرم. واجلراد بري فيضمن 
اء فيه إمجاًعا، وإالّ األهلي وإن توحش أي يف لزوم اجلزاء، وإال فكل احليوانات حرام بالقيمة وال جز 

  إال ما دل عليه الدليل.

  فلو صال الصيد على احملرم فقتله دفاًعا فال جزاء عليه، خالف أيب حنيفة. فائدة:

  ومجيع الطيور وحشية إال الدجاج، فإن التبس فال شيء من اجلزاء، لكنه يأمث فيحرم.

 فصل في الجزاء

وفيه مع العمد اجلزاء، والعمد هو أن يقصد الصيد، واخلطأ هو أن يقصد غريه فيصيبه، فلو رمى 
  صيًدا ظانًا أنه مما يباح لزمه اجلزاء ولو ناسًيا إلحرامه. قال يف الكايف: وهو إمجاع إال عن الناصر.

  الجزاء:

والشاء، أو يفعل عدل ذلك املماثل من إطعام  واجلزاء هو أن ينحر مثله من النعم، وهي اإلبل والبقر
  أو صيام كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل.

واملماثلة هي يف شيء واحد يف اخللقة أو الفعل، كالتماثل بني الشاة واحلمامة يف العب، هكذا ذكروه 
ورووه عن بعض السلف، وهو يف أمايل أمحد بن عيسى عن القاسم بن إبراهيم عن علي عليهم 

م. وروى ابن أيب شيبة بسنده إىل ابن عباس وعمر وعثمان: يف احلمامة شاة، ومىت صح احلكم السال
منهم بذلك فال وجه لالستبعاد الذي ذكره املقبلي يف املنار واألمري يف املنحة وغريمها، إذ النص 

وكفى القرآين قد أوجب ما حكم به ذوا عدل، وهم أعرف باملماثلة، إذ هم أعلم باللغة والشرع، 
بباب مدينة العلم وترمجان القرآن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (( بل املماثلة القيمة، إن شاء 



اشرتى ا هديًا، وإن شاء َأطعم املساكني، كل مسكني نصف صاع، وإن شاء صام عن كل نصف 
  صاع يوًما...))، وهو خالف معىن املماثلة لغة وما ورد عن السلف.

ملماثلة يف الذكورة واألنوثة والصحة والعيب. وإن اخرج الصحيح عن املعيب فهو ويعترب يف اجلزاءات ا
أفضل ال العكس، ويف احلامل مثلها. ويعترب يف ولد الصيد ولد مثله من اجلزاء، وإن عدل إىل اإلطعام 
أو الصيام قدر قيمته من قيمة أمه، النصف أو الربع أو حنو ذلك، وأطعم بقدره، أو يصام عن كل 

  صاع يوًما، وإن بقي أقل منه أخرجه أو صام عنه يوًما، فإن كان له مثالن خري اجلاين. نصف

ويرجع فيما ال مثل له إىل ما حكم به السلف، ويكفي خرب عدل أم حكموا، ويستمر احلكم. 
وقال مالك: (( يعاد.)). وقد صح عن علي عليه السالم: (( يف النعامة بدنة، ويف البقرة الوحشية 

، ويف الظيب شاة، ويف الضبع شاة، وإن عدى فال شيء، ويف اجلرادة قبضة من طعام.)). وعن بدنة
عمر: (( يف الضب جدي.)). وعن ابن عباس: (( يف القمري والدبسي واليعقوب واحلجل األخضر 

شاة.)). وقال كثري من العلماء: إن يف بقر الوحش ومحاره بقرة. ويف الوعل بقرة. ويف  -أي الدرة  -
الثعلب مثله، واملذهب ال شيء ألنه ضار. وال شيء يف القرد، وقيل: شاة. ويف الرمخة شاة. ومثل 

  الريبوع واألرنب عناق، وهي اليت هلا دون سنة. والكالم يف هذا مستوىف يف البسائط.

وإال يكن قد حكم السلف، وهو يوجد له مثل، فعدالن يرجع احملرم إىل حكمهما. ويف ما ال مثل له 
 تقوميهما. ويصح أن يكون أحد العدلني بعد التوبة، وإن مل يوجدا حكم على نفسه إن كان يفقه إىل

  احلكم، وإال أخرج املتيَقن.

وجيزي الصوم عن القيمة، ويعترب بقيمته يف موضع اجلناية إن مات باملباشرة وبالسراية باألكثر من 
ؤكل بقيمته لو كان يؤكل، وإن اختلف املقومون قيمته يف حمل اجلناية أو موضع موته، ويعترب فيما ال ي

  فباألكثر إن كمل العدد يف كل تقومي، وإال فباألقل من تقومي االثنني.

ويف بيضة النعام وساير الطيور الكبار كالرخ صوم يوم أو إطعام مسكني على املذهب لروايات وردت 
لتلقيح على النوق بعدد بذلك. وقد صح هذا، وصح أيًضا ما ورد عن علي عليه السالم من ا

البيض، وإهداء النتاج، فيكون خمريًا. ويف اجلامع الكايف وغريه أن علًيا عليه السالم ُسِئَل عن بيض 
النعام وأجاب مبا سبق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( قد مسعتم ما قال علي، ولكن 



مسكني، ويف العصفور وحنوه كالصعوة  هلم إىل الرخصة. عليك يف كل بيضة صوم يوم أو إطعام
والقنربة وأشباهها القيمة. ))، وقّدرها اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم مبدين، فإن مل يكن له قيمة 
أخرج على حسب ما يراه، وأقله كف من طعام. ويف إفزاعه عمًدا وإيالمه مقتضى احلال عند العرتة، 

له كف أو لقمة أو مترة، وأكثره نصف صاع، وعند أيب حنيفة والشافعي بقدر ما رأى من إفزاعه، أق
  ومالك: ال شيء يف ذلك، وقدر اهلادي عليه السالم يف إفزاعه حبمله من بلد إىل بلد مدين.

وإن أراد العدول إىل اإلطعام أو الصيام فعدل البدنة إطعام مائة، لكل مسكني نصف صاع من أي 
ر غنًيا، وجتزي القيمة ابتداء، أو صيام مائة يوم متتابعة، وال قوت، وجيزي الصرف يف واحد ما مل يص

جيزي اجلمع بني الصيام واإلطعام، وعدل البقرة سبعون إطعاًما أو صياًما، وعدل الشاة عشرة، رجوًعا 
إىل ما ثبت من أن صيام عشرة أيام تقوم مقام الشاة يف التمتع، والبقرة تقوم مقام سبع شياه، والبدنة 

، وأن إطعام مسكني يقوم مقام صيام يوم يف كفاريت الظهار وصوم رمضان، هذا قول العرتة مقام عشر
وأيب حنيفة. وعند الشافعي عدله قيمة مثله يشرتي ا طعاًما يفرقه، فإن أراد الصوم ففي كل مد 

  يوم، وعند مالك قيمة الصيد.

  وهذه مسائل من البحر بالمعنى وأكثر اللفظ:

اس وابن عمر وابن عوف والعرتة وغريهم، ومن أعان بإشارة أو آلة لزمه اجلزاء. علي وعمر وابن عب
الشافعي ومالك: ليس بقاتل. قلنا: أحلق السلف حكمه به. أبو طالب: إن مل ميكن قتله إال بفعل 
املعني، فعلى كل واحد جزاء إذ هو كاملباشر، وإال فعلى املباشر إذ ال تأثري لإلعانة. قلنا: مل يفصل 

لدليل. عطاء وجماهد وأمحد ومحاد: على احملرمني جزاء واحد كما لو قتال نفًسا، مث على احملرم إذ هو ا
  املوجب. لنا: ما سيأيت.

. ويف ﴿ ومن قتله ﴾وعند العرتة وأيب حنيفة ومالك: يتعدد اجلزاء على املشرتكني لعموم  مسألة:
يف النفر يصيبون الصيد وهم حمرمون: (( شرح األحكام بسنده إىل علي عليه السالم أنه كان يقول 

  فعلى كل واحد جزاؤه كامًال.))، وعند عطاء والشافعي جزاء واحد.



العائد كاملبتدىء يف وجوب اجلزاء عند األكثر، خالف اإلمامية وداود. وقالوا: قال اهللا  مسألة:
أوالً كقوله تعاىل: ﴿ ومن  تعاىل: ﴿ ومن عاد فينتقم اهللا منه ﴾، ومل يذكر اجلزاء. قلنا: اكتفى بذكره

  ﴾ اآلية، ومل يذكر قوًدا وال دية.… يقتل مؤمًنا متعمًدا فجزاؤه جهنم

  اململوك من الصيد وغريه، واملأكول وغريه سواء يف لزوم اجلزاء. فائدة:

قد جيتمع اجلزاء والفدية والقيمة يف شيء واحد؛ فاجلزاء لقتل  تنبيه: اجتماع الجزاء والفدية والقيمة:
لصيد، والفدية ألكل حلمه، والقيمة إن كان من احلرم. وجتب الفدية على احملرم فيما أكل من ا

الصيد، سواء ذحبه هو أو غريه. وما قتله احملرم يف احلرم وليس له مثل وجب قيمتان للجزاء وللحرم. 
قبل سعي العمرة وال صوم يف القيمة اليت لزمت للحرم، فإن كان قارنًا وقتل صيًدا يف احلرم وأكل منه 

  لزمه جزاءان وفديتان وقيمة.

وإن غمر اجلراد الطريق ومل ميكن احملرم السري إال عليه، فإنه يضمن قيمة ما قتل، ويعمل بظنه  فرع:
  يف القدر.

وخيرج الصيد وفوائده عن ملك احملرم حىت حيل، فلو أخذه غري احملرم قبل أن حيل مالكه جاز،  مسألة:
يتلفه حًسا ال حكًما، رجع إىل ملكه ألن له فيه حًقا. وعند أيب حنيفة  فإن حل مالكه قبل أن

والشافعي: (( ال خيرج عن ملكه إن كان يف منزله.)). وعند الشيخ حميي الدين النجراين أنه ال جيوز 
أخذه مع أنه يوافق يف زوال ملكه عنه. هذا وال جيوز للمحرم إمساكه بعد اإلحرام، فإن تلف بعد 

  مه اجلزاء.التمكن لز 

فإن أخذ احملرم صيًدا لزمه رده ورد ما حدث معه من بيض وأوالد إىل موضعه، سواء كان يف  مسألة:
احلرم أم يف احلل، إال الطري فاهلواء ِحرز له فريسله، إال حيث معه بيض فيحمله وبيضه. وإن مات 

  .شيء من أوالده لزمه اجلزاء ولو كان بعد إحالله، وأما احلليب فهو حالل للمحرم كما مرّ 

العرتة واحلنفية: وإذا ذبح احملرم صيًدا فميتة، ولذا مساه تعاىل قتالً، خالف الشافعي يف أحد  مسألة:
القولني، خبالف بيض الصيد، فال يكون جنًسا إذا كسره احملرم، وال حيرم على احلالل إذ التذكية غري 

  شرط فيه.



ُرم من وجهني: كونه ميتة وحلم صيد. اإلمام واملضطر احملرم يقدم امليتة على صيد احلرم، إذ حيَْ  مسألة:
حيىي وأبو يوسف: (( حترمي امليتة مؤبد ضروري جممع عليه وهذا عكسه.)). قال اإلمام املهدي: (( 
التحرمي من جهتني أغلظ.))، وإن اضطر حالل ُخري عند اهلادي وأيب حنيفة، وعند اإلمام حيىي وأيب 

  يوسف: بل الصيد.

 ي: طواف القدومفصل في النسك الثان

طواف القدوم هو واجب عند العرتة ومالك وبعض أصحاب الشافعي وغريهم لقوله تعاىل: ﴿ 
﴾ اآلية، ولفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال: (( خذوا عين مناسككم ))، كذا يف … وليّطّوفوا

  البحر.

صلى اهللا عليه وآله وسلم  وال يتم االستدالل به. أما اآلية فهي يف طواف الزيارة، وأما فعلهقلت: 
فالصحيح أنه كان قارنًا. واألوىل االحتجاج برواية جابر، وفيه: (( وأهللت معه باحلج خالًصا حىت 
قدمنا مكة، فطفنا بالبيت وبني الصفا واملروة.)) أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد، وقال: (( وال 

وقال علي عليه السالم: (( أول مناسك احلج خالف يف ذلك، وإمنا اخلالف يف وجوبه.))، انتهى. 
أول ما يدخل، يأيت الكعبة... )) إىل قوله: ((ويطوف.))، وإمجاع العرتة. وسنة عند أيب حنيفة وعند 

  الشافعي كتحية املسجد، فإذا أّخره مل يلزم شيء عنده.

شهر احلج أو ال يصح طواف القدوم إال بعد اإلحرام ولو قد حل، وال وقت له ولو قبل أ فائدة:
  بعدها.

   

 فصل في فروض الطواف

  فروض الطواف عشرة:



النية للطواف املستقل كاملنذور به. فأما طواف احلج والعمرة فتكفي نيتها كغريه من  األول: .1
   املناسك كما سبق على املذهب، واألحوط استحضارها عند كل نسك.

شرطًا إال عند مالك الطهارة من احلدث، وهي واجبة يف كل طواف، وليست  الثاني: .2
والشافعي، وتكون كطهارة املصلي ولو بالتيمم حيث هو فرضه، لفعله صلى اهللا عليه وآله 
وسلم إذ توضأ كما سبق، وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( خذوا عين مناسككم ))، 
يه والظاهر الوجوب يف مجيع أعماله اخلاصة باحلج، إال ما خصه الدليل. وقوله صلى اهللا عل

وآله وسلم: (( الطواف بالبيت صالة ))، أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد عن ابن أيب 
شيبة بسنده إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما، وأخرجه الرتمذي عنه بلفظ: (( مثل 

الصالة.)). فإن مل جيد ماء وال ترابًا طاف على احلالة، ويلزمه دم على املذهب. ويلزم عادم 
يف طواف الزيارة إىل آخر أيام التشريق ألن له وقًتا معلوًما. ومن طاف على غري املاء التلوم 

طهارة أعاد إن مل يلحق بأهله، أي ميل وطنه، ولو من أهل املواقيت، ومن ال وطن له جيب 
عليه العود مطلًقا، ومن له وطنان فباألقرب منهما. وقال املنصور باهللا عليه السالم: ال جيب 

ة على من خرج من امليقات، فإن حلق بأهله ومل يعد الطواف فشاة ولو قارنًا، الرجوع لإلعاد
عن الطهارة الكربى أو الصغرى يف طواف القدوم والوداع والعمرة. وقيل: ال يلزم عن الصغرى 
إال صدقة، أما طواف الزيارة فبدنة عن الكربى وشاة عن الصغرى. وعند اإلمام زيد بن علي 

  م شاة عنهما.والناصر عليهم السال

املذهب أنه إن كان قد طاف طواف القدوم أو الوداع متطهرًا فال ينقلب عن الزيارة  فائدة: •
فتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف، وألنه هنا قد فعل وهناك مل يفعل، أفاده املفيت، 

فمن مل  وال بدل هلذا الدم. وعند الشيخ عطية راويًا له عن املذهب أنه جيب عدهلما مرتًبا،
جيد الشاة صام عشرة أيام، فإن مل يستطع أطعم عشرة مساكني، ومن مل جيد البدنة صام 

   مائة يوم، فإن مل يستطع أطعم مائة مسكني.

جيب أن يعيد طواف الزيارة من عاد إىل مكة، وإن كان قد أخرج الكفارة، وإن مل، مل فرع:  •
فال جيب، بل يستحب ولو مل يكن قد  يلزمه إال ما قد لزمه. وأما طواف القدوم والوداع 

كّفر، إال أن الكفارة الزمة له إن مل يعد، فإن أعاد طواف الزيارة أو غريه من الطوافات قبل 
   أن يكّفر سقطت الكفارة، ويلزم دم لتأخري طواف الزيارة. وقال الفقيه علي: ال يلزم.



لزمه إحرام، خبالف طواف من طاف الزيارة وهو حمدث وعاد قبل اللحوق بأهله مل يفائدة:  •
القدوم والوداع، فيحرم بعمرة على املذهب؛ وإن أعاد بعد اللحوق لزمه اإلحرام سواء للزيارة 

   أم لغريه، واملختار أنه ال يلزمه مطلًقا.

   لو أعاده بعد عوده جنًبا أو حمدثًا مل يلزمه شيء على املذهب.فائدة:  •

أو حنوه، فال شيء عليه ألنه قد حل به وإن  من وطىء قبل القضاء وقد طاف جنًبافائدة:  •
قضاه، ألنه إمنا جتدد عليه اخلطاب، هذا هو املذهب. وقيل: إن الكفارة تلزمه إن أعاد، وإن 

   احليلة يف سقوطها أن ال يعيد، وهو غري صحيح، وال جيوز له الوطء حىت يلحق.

ما لو طاف ثالثة أشواط من ترك ثالثة أشواط مل يلزمه إال صدقات كما سيأيت. وأمسألة:  •
   حمدثًا لزمه دم، وتتعدد الدماء بتعدد الطوافات، كطواف القدوم وطواف الوداع.

لو طاف وهو حمدث احلدث األصغر مث تذكر فأمىن وهو يطوف، فقيل: يلزمه فائدة:  •
بدنتان، لإلمناء، ولكونه طاف جنًبا، وشاة لألصغر. واملذهب ال يلزمه إال بدنة ألنه طاف 

   ا حدثًا أكرب يف الزيارة، ويدخل األصغر حتت األكرب وال شيء يف املقدمات.حمدثً 

  لو مات قبل اللحوق لزمته الوصية بطواف الزيارة، ويلزمه دم التأخري على املذهب.فرع:  •

: اللباس، لقوله تعاىل: ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾، وخلرب: (( وال يطوف الثالث .3
حلدث األصغر وحده ما تفسد به الصالة، فمن طاف أي بالبيت عريان.))، والتعري كا

  طواف عاريًا لزمته شاة، وال تتكرر بتكرر كشف العورة.

فمن طاف عارياً حمدثاً لزمه دمان على املذهب، وقيل دم واحد. فلو مل جيد سًرتا هل فرع:  •
   يكون عذرًا له ؟ قيل: جيزيه، ويلزمه دم كسائر املناسك.

اللباس واملكان والبدن، وادعى يف شرح اإلبانة اإلمجاع على أنه من وال جتب طهارة مسألة:  •
  طاف بثوب متنجس فهو كاحملدث.

جعل البيت على يساره، وهو شرط عند األكثر. قال يف البحر: (( وال خالف إال  الرابع: .4
عن حممد بن داود األصفهاين، وأنكروا عليه وّمهوا بقتله.))، انتهى. وخالف إبراهيم بن حممد 

   احلجلم من املطرفيه.



االبتداء باحلجر األسود، وقد ذكروا أنه مندوب على املذهب، واملختار أنه فرض   الخامس: .5
كما هو قول اإلمام حيىي والشافعي، لفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع قوله: (( خذوا عين 

سود فذلك مناسككم )). وقال أمري املؤمنني عليه السالم: (( فإذا انتهى إىل احلجر األ
شوط، فليطف كذلك سبع مرات.)). ونص عليه اإلمام اهلادي عليه السالم يف األحكام 
بقوله: (( ويكون ابتداؤه من احلجر األسود.)). ويف شرح التجريد: (( وال خالف أن 
الطواف يبدأ من احلجر األسود إىل جانب الباب مث احلجر، وعلى ذلك فعل السلف 

   واخللف.))، انتهى.

كونه داخل املسجد، كما يفيده قوله تعاىل: ﴿ وليّطوفوا بالبيت العتيق ﴾ والباء   دس:السا .6
لإللصاق، وبيّنه بفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولو كان جيزي من خارجه ألمر احلائض به، 
إذ ليس املانع الواضح إال دخول املسجد، وهو الذي عليه السلف واخللف، قالوا: ولو على 

  سطوحه.

أما السطوح املرتفعة على البيت كما هي عليه اآلن ففيه نظر، إذ ال يصدق عليه  قلت: •
إلصاق التطوف به، بل هو تطوف عليه، مع أا قد صارت خارج املسجد. ويف عجائب 

  امللكوت أن املسجد سبعة أجربة، وطوله ثالمثائة وستون ذراًعا.

طوافه من خارج الشذروان، فلو كونه خارج احلجر جبميع بدنه حىت يده، ويكون   السابع: .7
وضع يده على الشذروان أو على جدار احلجر، مل يصح ذلك الشوط ألنه مل يطف بالبيت؛ 

   انتهى من األمثار باختصار، وسيأيت التفصيل.

ألن أعمال احلج ال تفتقر  -كونه سبعة أشواط متوالية، ولو طاف وهو زايل العقل الثامن:  .8
من أجزائها، بل تكفي نية احلج يف االبتداء كسائر العبادات.  إىل جتديد النية عند كل جزء

ويلزمه دم لكونه على غري طهارة إن حلق بأهله وملُ يِعْده، وعليه اإلعادة قبل اللحوق ما مل 
يوّضه رفيقه أو ييممه إن كان فرضه. وال يقال: ال مثرة للطهارة ألن زوال العقل من النواقض؛ 

 -امي كاملستحاضة، أو حممول على آدمي أو غريه، ال على طاير ألنه ال ينتقض باحلدث الد
   أو طاف وهو البس أو راكب غصًبا، ألنه مل يعص بنفس ما به أطاع.

  املواالة. التاسع: .9



ويلزم دم لتفريق أي طواف لزم باإلحرام أو شوط منه. وحّد التفريق ما يعد مرتاخًيا، مسألة:  •
شوطني، أو يف وسط كل شوط، أو يستقيم، أو يدخل مثال تفريق مجيعه: أن يقعد بني كل 

احلجر مث يرجع إىل حيث دخل منه ويتم الشوط، فإن فعل ذلك يف كل شوط فقد فرق 
مجيعه، وإن فعله يف واحد فقد فرق بني ذلك الشوط. فمهما حصل التفريق أوجب الدم، 

   ولو فرق مجيع الطواف لزمه دم واحد ما مل يتخلل اإلخراج فتتعدد.

ومن التفريق دخول احلجر حال الطواف، وله صور: فإن كان يف األول ورجع من ع: فر  •
فال شيء، وإن اعتد به  - أي رفضه  -حيث دخل فدم للتفريق، وإن استمر ومل يعتد به 

فصدقة للرتك، وإن كان يف الوسط وعاد فدم للتفريق، وإن استمر ومل يعتد به فدم للتفريق، 
صدقة للرتك، وإن كان يف اآلخر ورجع فدم، وإن استمر واعتد به فإن اعتد به فدم للتفريق و 

  فصدقة، فإن مل يعتد به فدم للتفريق؛ أفاده يف التذكرة، وهو املقرر للمذهب.

  فصل في لزوم الدم •

  وإمنا يلزم الدم بثالثة شروط:

ا عامًدا، فلو كان جاهالً لعدم جوازه أو ناسًيا فال شيء.األول:  .1
ً
   أن يكون عامل

أن يكون غري معذور، فلو فّرق لزمحة منعته االستمرار، أو للشرب، أو صالة فريضة ني: الثا .2
مجاعة أو فرادى ال النفل، ولو يف أول الوقت، أو فرق ألجل الدعاء، أو لينفس على نفسه 
قدر ما حيتاج إليه، أو احتاج إىل الوضوء، وسواء طال الفصل الذي لعذر أم قصر، فإنه جيوز 

   وال دم.البناء عليه 

إن مل يستأنف الطواف من أوله، وال حيتاج إىل نية لالستئناف، وال خيري بينه وبني  الثالث: .3
الدم قبل اللحوق، بل الواجب عليه هو االستئناف ما مل يلحق بأهله، وإذا استأنف الطواف 

  استأنف الركعتني.

لسيد احلسن اجلالل يف لزوم الدم يف هذا وحنوه هو املذهب وقول الكثري. وقد أنكر اتنبيه:  •
ضوء النهار اإلجياب يف مثل هذا، وقرره السيد األمري يف املنحة، قال: (( وهذا الكالم الذي 



ذكره صحيح، ووجه لسقوط الدماء اليت ملؤوا بإجياا األوراق صبيح، فإنه ليس يف إجياب 
   آخره. الدماء غري هذا األثر املوقوف على ابن عباس، وال تقوم به حجة... )) إىل

قد سبق الكالم على ذلك، وان أشف ما يستدل به ما روي من عدم اخلالف وفيه قلت:  •
ما فيه، واألحوط اإلخراج من دون جزم بالوجوب إال فيما ورد به النص، واهللا سبحانه ويل 

   التوفيق.

وترك شوط أو بعضه أو شوطني إىل ثالثة ونصف يوجب صدقة، عن كل شوط مسألة:  •
بعض الشوط كرتك كله يف الصدقة ال يف الدم لصحة البناء. ويف ترك  نصف صاع. وترك

أكثر من ثالثة ونصف يوجب الدم كرتك الكل، إال طواف الزيارة فهو حمصر مبا ترك منه ولو 
   قل. وال جتزي الصدقة قبل اللحوق باألهل، وكذا ال جيزي الدم يف التفريق قبل ذلك كما مر.

   العلم واجلهل.ال فرق يف النقص بني فائدة:  •

الفرق بني الرتك والتفريق أن املواالة نسك فيجب لتفريقه دم، والرتك للشوط وحنوه ترك تنبيه:  •
  لبعض نسك، فال يلزم إال إذا ترك أكثر النسك، هكذا ذكروه.

ركعتان فرادى وجوبًا بعد كل طواف لزم بإحرام، وندبًا فيما مل يكن عن إحرام. العاشر:  .10
جعفر وأحد قويل الشافعي وحّصله املؤيد باهللا أما سنة. وجيب اجلهر وعند الناصر وأيب 

فيهما، وال وقت هلما وال مكان، ويستحب أن يصليهما خلف مقام ابراهيم صلى اهللا عليه 
وآله. فإن تركهما عمًدا أو سهًوا فحيث ذكر ولو يف بيته. وعند مالك والثوري: يلزم دم 

رأ فيهما مع الفاحتة اإلخالص والكافرون كما يف خرب برتكهما يف املقام. ويستحب أن يق
  جابر وغريه.

وال دم على من تركهما على املذهب إذ مها غري نسك، فإن تركهما والطواف مل يلزم فائدة:  •
   إال دم واحد.

فلو تركهما حىت فرغ من احلج أجزاه أن يصلي ست ركعات، وال يلزمه التعيني كما مر فرع:  •
  كافية، فهذه فروض الطواف الواجبة فيه.يف أن نية احلج  



 فصل فيما يستحب من األعمال واألذكار

  مىت دخلت مكة املكرمة فادخلها بسكينة ووقار وقل:

اللهم إن هذا احلرم حرمك، والبلد بلدك، والعبد عبدك، جئتك بذنوب كثرية، وأعمال سيئة، أسألك 
بعفوك. اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك، مسألة املضطر إليك، املشفق من عذابك، أن تستقبلين 

فحّرم حلمي ودمي وعظمي على النار. اللهم آمّين من عذابك يوم تبعث عبادك، ووالدي وما ولدا، 
  وصلى اهللا وسلم على رسوله حممد األمني وآله الطاهرين.

اية ويستحب الغسل كما سبق من فعل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حني قدم مكة. ففي الرو 
أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم بات بذي طوى، املعروفة اآلن بآبار الزاهر، ليلة األحد ألربع خلون من 
ذي احلجة، وصلى ا الصبح، مث اغتسل وض إىل مكة، فدخلها من أعالها من الثنية اليت تشرف 

خرج من أسفلها، على احلجون. وكان يف العمرة يدخلها من أسفلها، ويف احلج دخلها من أعالها، و 
مث دخل املسجد احلرام من باب بين عبد مناف املسمى باب بين شيبة، ومل يركع حتية املسجد بل 

  عمد إىل البيت. وسنسوق إن شاء اهللا تعاىل أعماله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلج كاملة.

ذلك عنه صلى اهللا عليه نعم ومىت نظرت إىل الكعبة املشرفة فقل: (( اهللا أكرب (رافًعا يديك، روي 
وآله وسلم) اللهم زد هذا البيت تشريًفا وتعظيًما وتكرميًا ومهابة، وزد من شرّفه وكّرمه ممن حّجه أو 
اعتمره تشريًفا وتعظيًما وتكرًميا وبرًا. )). وهذا الدعاء مأثور، أخرجه الشافعي يف مسنده وغريه عنه 

  ين.صلى اهللا عليه وآله وسلم، وروى فيه رفع اليد

هذا وقل عند الدخول إىل املسجد احلرام: (( بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا، والسالم على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم. اللهم افتح يل أبواب رمحتك. اللهم أنت السالم، ومنك السالم، حّينا 

الذي بّلغين بيته احلرام،  ربنا بالسالم.)). ُروي هذا عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. وقل: (( احلمد هللا
اللهم إين أشهدك أن هذا بيتك احلرام الذي جعلته مثابة للناس وأمًنا مبارًكا فيه وهدى للعاملني. اللهم 
إين عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رمحتك، فصّل وسلم على حممد رسولك األمني 

  يا أرحم الرامحني.)).وآله الطاهرين، وأدخلين يف رمحتك ووالدي وما ولدا 



وهذا من مواضع استجابة الدعاء عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: (( تفتح أبواب السماء، 
  وتستجاب دعوة املسلم عند رؤية الكعبة )).

   

 فصل في مسنونات الطواف

  أول ما يبدأ به:

  م.أول ما تبدأ به الطواف، كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلمسألة: 

 األول: استالم األركان

: وصفة االستالم أن تضع يدك اليمىن على الركن، مث متسح ا وجهك. فأما احلجر كيفية االستالم
األسود فتقبله وتسجد عليه كما ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، هذا إن أمكن بدون 

األوىل: تقبيله، والثانية: وضع  مشقة. وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم فيه ثالث كيفيات:
بكسر امليم وسكون احلاء املهملة  - يده عليه مث تقبيلها، الثالثة: استالمه باملِْحَجن وتقبيله، وهو 

عصا حمنية الرأس. وقد سبق قول أمري املؤمنني: (( يتمسح باحلجر األسود ويكّرب  - وفتح اجليم 
انًا بك، وتصديًقا بكتابك، واتّباًعا لسنة نبيك.)). ثبت ويذكر اهللا ويقول إذا استلم احلجر: اللهم إمي

هذا عن أمري املؤمنني عليه السالم. ويف اجلامع قال حممد: (( وإذا دخلت املسجد احلرام، فامِش حىت 
تدنو من احلجر األسود، فإذا عاينته فارفع يديك حياله وكّرب، فإن أمكنك أن تقّبله وتستلمه فعلت، 

اليمىن وقّبل يدك، وروي ذلك عن أيب جعفر حممد بن علي عليهم السالم، وإن  وإال فاستلمه بيدك
مل ميكنك ذلك وقفت حياله، وارفع يديك وكّرب اهللا وهّلله وقل: اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، 

عليه  واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد، وكذلك فافعل بالركن اليماين.)). وروي عن النيب صلى اهللا
وآله وسلم أنه قال: (( مسحهما حيّط اخلطايا )). وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن مسح الركن 

اليماين واحلجر األسود حيّط اخلطايا حطًا، أخرجه أمحد والنسائي عن ابن عمر. وعن بعض الصحابة 
 أكرب، إميانًا باهللا، أنه قال: (( يا رسول اهللا، كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: قولوا: بسم اهللا، واهللا

 -وتصديًقا مبا جاء به حممد.))، رواه الشافعي يف األم. وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه استقبل 



فاستلمه، مث وضع شفتيه عليه طويالً يبكي، مث قال :(( ها هنا تسكب العربات ))،  -يعين احلجر 
ن عباس رضي اهللا عنهما أنه صلى اهللا أخرجه الشافعي عن ابن عمر يف األم. وأخرج أيًضا عن اب

عليه وآله وسلم قّبل الركن، وسجد عليه ثالث مرات، أخرج ذلك الطربي. وعن ابن عباس رضي اهللا 
عنهما قال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقّبل الركن اليماين، ويضع خده عليه، رواه 

ه وآله وسلم كان ال يدع أن يستلم احلجر والركن الدارقطين. وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا علي
واليماين يف كل طوافه، رواه أمحد وأبو داود. وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مضى إىل 
الركن الذي فيه احلجر األسود، فكّرب واستلم، مث قال: (( اللهم وفاء بعهدك، وتصديًقا بكتابك.))، 

وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن نقول: واتّباًعا لسنة قال جابر رضي اهللا عنه: (( 
نبيك.))، أخرجه ابن ماجه. وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد وعن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

قال له: (( يا عمر، إنك رجل قوي، ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة 
وهّلل وكّرب )). وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما: طاف النيب صلى اهللا عليه  فاستلمه، وإال فاستقبله

وآله وسلم كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكّرب، أخرجه البخاري وبّوب له التكبري 
  عند الركن.

سنة، وال التفات إىل ما ذكره ابن القيم من أن افتتاح الطواف بالتكبري بدعة. فقد صح أنه قلت: 
وكيف يكون ذكر اهللا تعاىل بدعة، وهو مشروع على اإلطالق، ومل يرد ي عنه يف حال من 

  األحوال؟

هذا وأخرج احلاكم من حديث أيب سعيد اخلدري قال: قّبل عمر احلجر األسود وقال: (( إين ألعلم 
قبلك ما أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ي

قبلتك.)). فقال له علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: (( بلى إنه يضر وينفع.))، وذكر أن اهللا تعاىل 
ملا أخذ املواثيق على بين آدم كتب يف رق وألقمه احلجر. وقال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ملن استلمه بالتوحيد )) ،  وسلم يقول: (( يؤتى باحلجر األسود يوم القيامة، وله لسان ذلق يشهد
وساق اخلرب الذي أخرجه احلاكم الطربي بأبسط منه عن األزرقي، وزاد فيه فقال عمر: (( أعوذ باهللا 
أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن.))، وأخرجه الشوكاين يف نيل األوطار من رواية احلاكم، 

  قال: ويف إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف جًدا.



ألنه حمب آلل حممد عليهم السالم جًدا، فهو من الثقات األثبات عند أئمة العرتة عليهم لت: ق
السالم كما أوضحت ذلك يف لوامع األنوار. قال القاضي الشوكاين: ولكنه يشد عضده خرب ابن 

هو شديد العضد، قوي الساعد، وتزيده قوة الشواهد وحديث التقبيل، قلت: عباس؛ انتهى كالمه. 
  جه اجلماعة.أخر 

فإن مل يتمكن من التقبيل كفى املسح باليد وتقبيلها أو حنو ذلك، كما روي أنه صلى اهللا عليه وآله 
وسلم استلم الركن مبحجن وقّبله يف خرب جابر وغريه. قال الشوكاين يف نيل األوطار: (( وقد استنبط 

من آدمي وغريه.)). ونقل  بعضهم من مشروعية تقبيل احملجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم
  عن اإلمام أمحد أنه سئل عن تقبيل منرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقبيل قربه، فلم يَر به بأًسا.

رواه عن أمحد بن حنبل يف فتح الباري.وقال اإلمام زيد بن علي عليهما السالم يف املنسك: قلت: 
فيه احلجر األسود، فادُع اهللا، وأثِن عليه مبا هو  (( فإذا دخلت املسجد احلرام، فاستقبل الركن الذي

أهله، وصل على النيب وأهل بيته وقل: اللهم تصديًقا بكتابك، وسنة نبيك صلى اهللا عليه وآله 
وسلم، مث استلم احلجر األسود وقّبله إن استطعت على أال تؤِذي وال ُتؤَذى، وإن استقبلته استقباالً 

إن مل تستطع أن تقّبله، فاستلمه بيدك اليمىن مث قّبلها، مث قل: اللهم البيت أجزاك...)) إىل قوله: (( ف
بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. وختّري لنفسك من الدعاء ما أحببت، مث تستلم 
الركن اليماين واحلجر األسود ما استطعت. فافعل ذلك سبع مرات إن قدرت، وإال فافتتح باحلجر 

واختم به.))، انتهى. وقال أبو جعفر الباقر عليه السالم مثل قول أخيه اإلمام األعظم عليه  األسود
  السالم بلفظه إىل قوله: وسنة نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث ساق معىن كالمه.

  الكالم على استالم جميع األركان:

على استالم مجيع األركان. وقد  نص اإلمام اهلادي إىل احلق وغريه من العرتة عليهم السالممسألة: 
قال باستالم مجيع األركان من الصحابة السبطان احلسن واحلسني، وجابر بن عبداهللا، وأنس وابن 
الزبري، ومن التابعني أبو الشعثا وعروة، ورواه عنهم النووي يف شرح مسلم، وروى ذلك ابن املنذر 

ري عن ابن الزبري. والعجب من العالمة األمري وغريه عن احلسنني وجابر وسويد بن غفلة، ورواه البخا
حيث قال يف سبل السالم: (( واتفق اجلماهري على أنه ال ميسح الطائف الركنني اآلخرين.))، قال 



القاضي: (( وكان فيه خالف لبعض الصحابة والتابعني، وانقرض اخلالف، وأمجعوا على أما ال 
  يستلمان.))، انتهى.

اع هذه الباطلة وال يبني بطالا، وخالف أهل بيته معلوم مملوء به مؤلفام؟ فكيف ينقل رواية اإلمج
وأعجب منه قوله يف منسكه: (( فاستالم غريمها بدعة منكرة.)). فجعل احلسنني ومن معهما من 
الصحابة وأعالم أئمة العرتة مبتدعني، إنا هللا وإنا إليه راجعون. وأعجب منه دعوى املقبلي يف املنار 

لشيعة تابعت معاوية يف ذلك، وهو تان نعوذ باهللا من اخلذالن. ويف شرح التجريد بسنده إىل أن ا
جابر رضي اهللا عنه قال: (( كنا نستلم األركان كلها.)). ويف شرح األحكام بسنده إىل جابر مثله. 

ع وقول الصحايب (( كنا )) له حكم الرفع. وأخرج النسائي عن أسامة بن زيد قال: ( دخلت م
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم البيت، فجلس فحمد اهللا وأثىن عليه، وكّرب وهّلل مث قام إىل ما 

بني يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه، مث كّرب وهّلل ودعا، فعمل ذلك باألركان  
يف رواية جابر  كلها... )) احلديث. قال يف أنوار التمام: (( والفضل فيما داخل وخارج متحد، وألن

  زيادة على ما روى ابن عمر، والزيادة من العدل مقبولة.))، انتهى.

ويف اجلامع روى حممد بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه طاف بالبيت، ويف رواية: 
يستلم األركان مبحجنه. وأخرج البخاري ومسلم أن ابن جريج قال البن عمر: (( ورأيتك ال متس من 

ركان إال اليمانيني.))، وجعل ذلك من اخلصال اليت مل ير أحدا من الصحابة يصنعها، وذلك دليل األ
على أن غري ابن عمر من الصحابة كانوا يستلموا كلها. وقد عللوا االقتصار على اليمانيني بأما 

ك، وقد ثبت مها الباقيان على أساس إبراهيم عليه السالم، ومع ثبوت الشرعية فال التفات إىل ذل
التمسح جبميع البيت واستالمه. ففي اجلامع الكايف وروى حممد عن جماهد عن ابن صفوان قال: (( 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فجئت فإذا هو وأصحابه مستلمون ما بني احلَجر إىل 

م إىل الباب.)). ويف احلَجر، واضعون خدودهم على البيت، وإذا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أقر
سنن أيب داود عن عبد الرمحن بن صفوان قال: (( ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مكة، 
انطلقت فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الركن من الباب إىل احلطيم، ووضعوا خدودهم على البيت ورسول 
  وسطهم.)).



 الرمل في الثالثة األشواط األول

من املسنونات الرمل يف الثالثة األشواط األول ال يف غريها، للرجل دون املرأة يف طواف الثاني: 
  القدوم والعمرة. وهو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطا مثل اهلرولة دون العدو، والراكب حيرك دابته.

وتقول حال الرمل: (( اللهم اجعله حًجا مربورًا، وذنًبا مغفورًا، وسعًيا مشكورًا.)). رواه يف االنتصار 
وغريه عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. وقد صح أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم رَمل من احلجر إىل 

  كنني كما روى.احلجر كما رواه أهل البيت عليهم السالم والبخاري ومسلم، فال يرتك بني الر 

 االضطباع

االضطباع، وهو جعل وسط الرداء حتت إبطه األمين، وطرفيه على عاتقه األيسر، وكشف الثالث: 
اجلنب األمين. روي ذلك عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه، وروي أنه اضطبع بربد 

  اخضر. وهو كذلك للرجل دون املرأة، ويف القدوم والعمرة خاصة.

 : الدعاء.الرابع

قال أهل املذهب أنه يقف للدعاء وال يكون تفريًقا، واملختار أال يقف للدعاء ألنه أحوط، تنبيه: 
ويدعو حال املشي، وإن أحب الوقوف لألدعية فبعد إمتام الطواف. هذا وقد سبق ما تقول يف 

  االبتداء وعند االستالم.

(( اللهم هذا البيت بيتك، واحلرم وتقول إذا حاذيت باب الكعبة وأنت مقبل بوجهك إليها: 
حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم فأعذين من عذابك، واختّصين باألجزل 

من ثوابك، ووالدي وما ولدا، واملسلمني واملسلمات، يا جّبار األرضني والسموات.)). ذكر هذا 
  الدعاء اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم.

يف مشيك: (( رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت األعز األكرم.)). رواه يف االنتصار وتقول 
  عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم.



ويف األمايل بالسند الصحيح عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن جربيل عليه السالم لقيه مستلًما 
بار يا قريب يا بعيد، أردد علي للحجر يقول له: (( يا حممد، قل: يا واحد يا أحد يا حليم يا ج

  نعماءك اليت أنعمت علي.)).

وروي أنه وّكل بالركن اليماين سبعون ألف ملك، فمن قال: (( أسألك العفو والعافية. ربنا آتنا يف 
  الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار. قالوا: آمني.)).

ند املوت، والعفو عند احلساب.)). روي هذا عن وتقول عند امليزاب: (( اللهم إين أسألك الراحة ع
جعفر بن حممد عن أبيه. وتقول: (( اللهم قنعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلف علّي كل غايبة يل 

  خبري.))

وتقول عند ركن العراق: (( اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق.))، فقد روي 
  ذلك.

(( ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.))، فذلك وتقول بني اليمانيني: 
  مروي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم.

  وتكرر حال الطواف: (( رب اغفر وارحم، وجتاوز عما تعلم، إنك أنت اهللا األعز األكرم.)).

ة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا ويف اجلامع الكايف: (( وتقول يف طوافك بالبيت: ربنا آتنا يف الدنيا حسن
عذاب النار. وتزيد على هذا من ذكر اهللا ما أحببت. وكلما مررت بباب البيت وجهت وجهك 

حنوه، ورفعت يديك وقلت: اللهم هذا البيت بيتك، واحلرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ 
البيت، وجهت حنوه، ورفعت بك من النار. اللهم فك رقبيت من النار، وكلما مررت بركن من أركان 

يديك، ومحدت اهللا وكّربته وتقول: اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا 
احلمد. مث يف الشوط السابع عند املستجار، ابسط يديك على البيت، وألزق خدك وبطنك بالبيت، 

قام العائذ بك من النار. اللهم من ِقَبِلَك الروح مث قل: اللهم هذا البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا م
والفرج والعفو والعافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة. اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه يل، واغفر يل ما 



اطلعت عليه مين وخفي على خلقك، أستجري باهللا من النار. وتصّل على حممد وآله وتدعو مبا 
  تيسر.))، انتهى.

ؤيد باهللا عليه السالم: (( فإذا انتهيت يف الشوط السابع إىل مؤخر الكعبة، وهو ويف اإلفادة للم
املستجار دون اليماين، فقل: (( اللهم البيت بيتك، واحلرم حرمك، وهذا مقام العائذ بك من 

النار.)). مث اعرتف لربك بذنوبك، وسله العفو واملغفرة، فقد روي عن جعفر بن حممد أنه كان مييط 
عنه يف ذلك املكان ليقر لربه عز وجل بذنوبه، ويقول: ما من مؤمن يقر بذنوبه يف هذا أصحابه 

  الباب إال غفر اهللا له.))، انتهى.

املستجار مسامت لباب الكعبة من الغرب، وامللتزم بني احلجر األسود والباب، ومها من فائدة: 
بني الركن واملقام ملتزم.))، روي  مقامات األدعية الشريفة. وقد روي عن ابن عباس مرفوًعا: (( ما

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: (( امللتزم 
موضع يستجاب فيه الدعاء، وما من عبد دعا اهللا فيه دعوة إال استجاا )) أو كما قال؛ انتهى. 

صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا حاذى  وعن جعفر بن حممد عن أبيه عليهما السالم أن النيب
ميزاب الكعبة وهو يف الطواف يقول: (( اللهم إين أسألك الراحة عند املوت، والعفو عند 

  احلساب.)). وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ما من أحد يدعو حتت امليزاب إال استجيب له )).

كما قال عز وجل: ﴿ اذكروين أذكركم ﴾، ﴿ هذا وملا كان املقام مقام ذكر اهللا عز وجل ودعائه  
ادعوين أستجب لكم ﴾ وقد روي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( إمنا جعل الطواف بالبيت وبني 
الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا تعاىل ))، رواه أمحد وأبو داود والرتمذي؛ فينبغي االجتهاد 

رع ذلك، ومل يوجب شيًئا من ذلك، وال عّني دعاء يف ذلك حبسب اإلمكان، وقد شرع الشا
خمصوًصا ليكون الباب لعباده مفتوًحا. وقد حفظ عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعن بعض 
السلف الصاحل كلمات طيبات قد سبقت، وقد أفرد بعض أهل املناسك لكل شوط دعاء، وال بأس 

تيسر من املرفوع واملأثور وغريه، وال مانع من  بذلك ليكون أقرب إىل ضبطها، وسأذكر لكل شوط ما
  أن يُدعى بذلك أو غريه، وما رفع فهو أوىل، وباهللا التوفيق.



بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.  . الشوط األول:1
نبيك صلواتك وسالمك عليه وعلى اللهم إميانًا بك، وتصديًقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباًعا لسنة 

  آله.

اللهم هذا البيت بيتك، واحلرم حرمك، والعبد عبدك،  وتحت باب الكعبة المشرفة في كل شوط:
وهذا مقام العائذ بك من النار، فأعذين من عذابك، واختصين باألجزل من ثوابك، ووالدي وما 

  ولدا، واملسلمني واملسلمات، يا جبار األرضني والسموات.

  متضي وتقول: رب اغفر وارحم، وجتاوز عما تعلم، إنك أنت اهللا األعز األكرم. مث

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد. اللهم إين أسألك الراحة عند املوت، وتحت الميزاب: 
والعفو عند احلساب. اللهم اجعله حًجا مربورًا، وذنًبا مغفورًا، وسعًيا مشكورًا. اللهم إين أعوذ بك 

  والنفاق وسوء األخالق. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار. من الشقاق

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  . الشوط الثاني:2
بكتابك، واتباًعا  وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم. اللهم إميانًا بك، وتصديًقا

ألمرك، واقتداء بسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبني األخيار الصادقني 
األبرار. رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم 

ا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق العصيان، واجعلنا يقوم احلساب. اللهم حبب إلينا اإلميان وزيّنه يف قلوبن
من الراشدين. رب اشرح يل صدري، ويّسر يل أمري، رب هب يل حكًما وأحلقين بالصاحلني، واجعل 

يل لسان صدق يف اآلخرين، واجعلين من ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة 
  حسنة، وقنا عذاب النار.

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب. اللهم إين أسألك من خري ما سألك منه لث: . الشوط الثا3
عبدك ورسولك حممد صلواتك وسالمك عليه وعلى آله، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك 
حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم. اللهم إين أعوذ بك من سوء املنظر يف األهل واملال والولد. اللهم 

ك رضاك واجلنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إين أعوذ بك من فتنة القرب، وأعوذ إين أسأل
  بك من فتنة احمليا واملمات. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.



بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب. اللهم إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم  . الشوط الرابع:4
مغفرتك، والسالمة من كل إمث، والغنيمة من كل بر، والفوز باجلنة، والنجاة من النار. سائلك ببابك، 
مسكينك ببابك، فقريك ببابك، تصدق عليه باجلنة. اللهم صل على حممد وآل حممد، وأدخلين اجلنة 

الرزق واحلالل، برمحتك، ووالدي وما ولدا، واملؤمنني واملؤمنات، وعافين من السقم، وأوسع علي من 
وادرأ عين شر فسقة اجلن واإلنس، وكل دابة أنت آخذ بناصيتها. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف 

  اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب. اللهم صل على حممد وعلى آل حممد.  . الشوط الخامس:5
قلًبا خاشًعا، وأسألك علًما نافًعا، وأسألك يقيًنا صادقًا،  اللهم إين أسألك إميانًا دائًما، وأسألك

وأسألك ديًنا قّيًما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك دوام العافية، وأسألك متام العافية، وأسألك 
الشكر على العافية، وأسألك الغىن عن الناس. ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب. 

   الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب. اللهم صل على حممد وآله. اللهم إين  . الشوط السادس:6
ضعيف فقو يف رضاك ضعفي، وخذ إىل اخلري بناصييت، واجعل اإلسالم منتهى رضاي، وبارك يل 

من رمحتك، واجعل يل ودا يف صدور املؤمنني وعهًدا  فيما قسمت يل، وبلغين برمحتك الذي أرجو
عندك يا كرمي. اللهم اغفر يل ولوالدي وألوالدي وإخواين وأرحامي وللمؤمنني. اللهم اغفر لنا وارمحنا 
وارض عنا، وأدخلنا اجلنة، وجننا من النار، وأصلح شأننا كله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، 

برار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وال ختزنا يوم القيامة، إنك ال ختلف امليعاد. ربنا وتوفنا مع األ
  آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واهللا أكرب. اللهم صل على حممد وآل حممد، واجعله  . الشوط السابع:7
ا، وذنًبا مغفورًا، وعمالً مقبوًال. اللهم أعين على مناسكي، ووفقين ملا حًجا مربورًا، وسعًيا مشكورً 

  يرضيك عين، وتقبل مين صاحل عملي واغفر يل ولوالدي وملن ولدا، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت.

  وتقول حتت باب الكعبة كما سبق: اللهم هذا البيت بيتك، واحلرم حرمك... إىل آخره.



يلي احلجر: اللهم صل على حممد وآل حممد، وافتح يل أبواب رمحتك، وتقول عند الركن الذي 
  وأغلق عين أبواب غضبك.

  ومقابل امليزاب: اللهم صل على حممد وآله. اللهم اعتقين من النار، وأوسع علي من رزقك احلالل.

قبل سأالك أن تت -صلواتك وسالمك عليهما  -وعند الركن الذي يليه: اللهم إن إبراهيم وإمساعيل 
منهما، فتقبل مين كما تقبلت منهما، إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر يل ولوالدي، وارمحين 

  واهدين وعافين واعف عين وارزقين واحفظين ووفقين.

ومىت وصلت إىل املستجار، فألصق خدك وبطنك به وقل: اللهم من ِقَبِلك الروح والفرج والعفو 
م إن عملي ضعيف فضاعفه يل، واغفر يل ما اطلعت عليه مين وخفي والعافية يف الدنيا واآلخرة. الله

على خلقك، أستجري باهللا من النار. اللهم رب البيت العتيق، صل على حممد وآله، والطف يب يف 
الدنيا والدين يا رب العاملني. اللهم هذا مقام من أساء واقرتف واستكان واعرتف وأقر بالذنوب اليت 

ستغيث املستجري من النار، مكان من ال يدفع عن نفسه سوًءا، وال جير إليها اجرتم، هذا مكان امل
نفًعا، هذا مقام من الذ ببيتك احلرام راغًبا راهًبا، أستعيذ بك من عذاب يوم ال تنفع فيه شفاعة 

الشافعني إال من أتى اهللا بقلب سليم. اللهم صل على حممد وعلى أهل بيته الطاهرين، وسّلمين من 
ك اليوم يا أرحم الرامحني. رب إن البيت بيتك والعبد عبدك، فاجعل ِقراي مغفرتك، وهب هول ذل

يل ما بيين وبينك، وأرِض عين خلقك، واغفر يل ولوالدي برمحتك يا أرحم الرامحني، وصل اهللا على 
  حممد وآل حممد.

  رع إىل اهللا تعاىل.وتستلم الركن اليماين وتلتزمه، وتسأل اهللا سبحانه قضاء احلوايج، وتكثر التض

  وتستلم احلجر األسود، وتقول عنده مثلما قلت يف أول شوط.

وعند امللتزم، وهو ما بني الباب والركن، تلتصق بالبيت، وتضع خدك األمين عليه، وتبسط ذراعيك 
وكفيك عليه، وتقول: يا رب البيت العتيق، اعتق رقبيت من النار، وأعذين من الشيطان الرجيم، 

ن كل سوء، ومتعين مبا رزقتين، وبارك يل فيما أعطيتين. اللهم إن البيت بيتك، والعبد وامنعين م
عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، فأعذين من عذابك ووالدي وما ولدا. اللهم اجعلين من أكرم 



الكرم وفدك عليك. اللهم أعتق رقبيت ورقاب آبائي وأمهايت وأوالدي وإخواين من النار يا ذا اجلود و 
والفضل واملن والعطاء واإلحسان. اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب اآلخرة. اللهم إين عبدك وابن عبديك، واقف حتت بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بني 
ني يديك، أرجو رمحتك وأخشى عذابك. اللهم إن لكل وافد ِقرى، وقد وفدت إليك وأنت رب العامل

وأكرم األكرمني، فاجعل ِقراي رضاك واجلنة يل ولوالدي. اللهم اجعلين من أكرم وفدك عليك. اللهم 
صل على حممد وعلى آله وسلم. اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، 

نصر احلق وتطهر قليب، وتنور يل يف قربي، وتغفر يل ذنيب، وأسألك الدرجات العلى من اجلنة. اللهم ا
وأهله، واخذل الباطل وحزبه، وأيّد شريعة سيد املرسلني صلواتك وسالمك عليهم أمجعني. اللهم أعز 

اإلسالم واملسلمني، ودمر أعداء الدين، وأهلك املفسدين، والطف بعبادك املؤمنني، آمني رب 
  العاملني.

بني احلجر األسود والباب، مث قال اإلمام اهلادي إىل احلق: (( فإذا فرغ من السبعة األشواط، وقف 
دعا وقال: اللهم أنت احلق، وأنت اإلله الذي ال إله غريك، إياك نعبد، وإياك نستعني، وأنت ولينا يف 

الدنيا واآلخرة، فاغفر لنا ذنوبنا، وجتاوز عن سيئاتنا، وتقبل سعينا، ويّسر لنا ما تعسر علينا من 
الفائزين يا رب العاملني.)). هذا وادع اهللا جل جالله مبا  أمورنا، ووفقنا لطاعتك، واجعلنا من أوليائك

حضرك يف مجيع هذه املقامات الشريفة، وال تتكلم بغري ذكر اهللا سبحانه حال طوافك، وأحضر 
  قلبك يف مجيع أذكارك وأفعالك.

 فصل في آداب الطواف

د عن األجنبيات، كما وهذا كله حبسب اإلمكان مع السكينة والوقار، وجتنب الزحام واألضرار والبع
أن عليهن أال يزامحن األجانب، وأن يبتعدن عن خمالطة الرجال يف مجيع األعمال فذلك أفضل 

وأطيب وأطهر، فقد تنقلب الطاعة عصيانًا، والقربة بعًدا وحرمانًا، نعوذ باهللا تعاىل من غضبه، ونسأله 
هد يف الطاعة، وفعلها على أكمل التوفيق لرضاه، واألعمال بالنيات، وإذا كان القصد إبالغ اجل

وجه، ومل مينعه إال املانع الشرعي واحلاجز الديين واألمر اإلهلي، فسينال صاحبه بفضل اهللا أقصى 
الغايات وأعلى الدرجات. وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عن املزامحة، واكتفى باإلشارة 



سلمة رضوان اهللا عليها أن تطوف خلف الناس مىت يف االستالم عند الزحام، وأمر أم املؤمنني أم 
قاموا لصالة الفجر، ولعلنا نذكر ذلك فيما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. ﴿لقد كان لكم يف رسول اهللا 

  أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر ﴾.

 حكم الشك في الطواف:

حكم له يف شوط أو أكثر. فقال من شك قبل الفراغ من الطواف أو السعي، ال بعده، فال فائدة: 
اإلمام أبو طالب، وهو املقرر للمذهب: (( إن الشوط كالركن يف الصالة، فيعمل فيه بظنه املبتدأ 

  واملبتلى، فإن مل حيصل له ظن بىن على األقل. والطواف كالركعة، واحلج كالصالة.)).

غري مفسدة وهو الراجح. واملختار وروي عن املنصور باهللا أنه جيب العمل هنا باليقني، ألن الزيادة 
البناء على اليقني من غري فرق بني الشوط والطواف والركن والركعة، ملا رواه زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السالم: يف الرجل يهم يف الصالة فال يدري أصلى ثالثًا أم أربًعا فليتم على 

. ويف خرب أيب سعيد اخلدري، عنه صلى اهللا عليه وآله الثالث، فإن اهللا ال يعذب مبا زاد من الصالة
وسلم: (( فليِنب على اليقني وليلِق الشك ))، أخرجه مسلم وأبو داود وغريمها. وما يف بعض األخبار 
من األمر بالتحري فمحمول على من ال يستطيع البناء على اليقني، بل يتسلسل عليه ذلك كما هو 

ألوهام والشكوك، واألخبار واردة يف الصالة، ولكن الطواف معروف من حال من غلبت عليهم ا
  باألوىل، إذ ال فساد يف الزيادة فيه كما ذكر، واهللا سبحانه ويل التوفيق.

يكره الطواف والصالة يف الوقت املكروه كراهة تنزيه على املذهب. ويف االنتصار عن العرتة مسألة: 
راهة ألجل الصالة عقيب الطواف، فلو صادف فراغه من عدم اإلجزاء يف األوقات الثالثة. قيل: والك

الطواف خروج الوقت فال كراهة. وعند اإلمام املنصور باهللا واألمري احلسني والشافعي رضي اهللا 
  عنهم: ال كراهة، خلرب جبري بن مطعم، وسيأيت الكالم عليه.

يف اجلامع الكايف أنه صلى أما الطواف فاملختار عدم الكراهة يف أي وقت لعدم الدليل. وروي قلت: 
اهللا عليه وآله وسلم قال ألم سلمة: (( إذا صليت الصبح فطويف على بعريك من وراء الناس ))، 
وروى ذلك غريه، وتشبيهه بالصالة ال يفيد. أما الفرض فالفرائض ال تكره على الصحيح يف أي 



ثله يف الفجر. ثانًيا، أن وقت، ويدل على ذلك اخلرب: من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها، وم
تشبيهه بالصالة ال يوجب أن يكون مثلها من كل وجه. وأما ركعتاه فاَألوىل تركهما يف الثالثة 

األوقات، أي وقت الشروق والغروب والزوال. وال يقال خرب النهي خمصوص خبرب جبري بن مطعم: (( 
أخرجه  -ي ساعة من ليل أو ار.)) يا بين عبد مناف، ال متنعوا أحًدا طاف ذا البيت وصلى يف أ

اإلمام املؤيد باهللا يف شرح التجريد، وحنوه يف اجلامع الكايف، وأخرجه ابن تيمية يف املنتقى، وقال: (( 
رواه اجلماعة إال البخاري.))، وهو خطأ، فإنه يفيد أن مسلًما أخرجه، ومل خيرجه كما ذكره يف نيل 

اآلخر وأخص من وجه، فيعدل إىل الرتجيح، وختصيص  ألن كل واحد منهما أعم من - األوطار 
خرب جبري أوىل لرتجيح جنبة احلظر، ولكون أخبار النهي أكثر. وأما ما روي من التصريح باستثناء 
مكة أو عند البيت أو يوم اجلمعة فضعيف ال يصلح للتخصيص. وأما بعد صالة الفجر والعصر 

ة قبيل الشروق والغروب، كما أفادته الرواية عن أمري فالنهي فيهما حممول على ما إذا كانت الصال
املؤمنني عليه السالم عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ال تصلوا بعد الصبح وال بعد العصر إال 
أن تكون الشمس نقية )). ويف رواية مرتفعة أخرجه أبو داود والنسائي، قال يف فتح الباري بإسناد 

أخرج مسلم عن عائشة أا قالت: (( وهم عمر إمنا ى رسول اهللا حسن، ويف موضع صحيح، و 
صلى عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروا.))، واملوجب هلذا أدلة، منها أن الرسول 
صلى اهللا عليه وآله وسلم قضى ُسنة الظهر بعد صالة العصر، واستمر على ذلك ومل تثبت دعوى 

ه، إذ مل يصح ذلك. ومنها أن احلسن واحلسني وابن عباس عليهم أا من خواصه وأنه ى غري 
السالم كانوا يطوفون ويصلون بعد العصر وبعد الفجر، رواه عنهم القاسم بن إبراهيم، وأخرجه اإلمام 
اهلادي إىل احلق يف األحكام، وأخرجه يف اجلامع الكايف، وروى فيه أيًضا عن احلسن واحلسني وابن 

يب الطفيل وأيب جعفر وجعفر وعبد اهللا بن احلسن أم كانوا يطوفون بعد العصر عباس وابن عمر وأ
ويصلون، والرواية عن احلسنني عليهم السالم مشهورة، وليس هذا موضع البسط، وإمنا هو عارض وال 

  خيلو عن اإلفادة إن شاء اهللا.

 فصل في الصالة في مقام إبراهيم عليه السالم

الرمل واالضطباع خاصان بطواف القدوم والعمرة، وخمصوصان بالرجال  هذه صفة كل طواف، إال أن 
  كما سبق.



هذا وبعد متام الطواف متضي إىل مقام إبراهيم صلوات اهللا عليه وآله وتقرأ: ﴿ واختذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ﴾، ويف خرب جابر الذي رواه جعفر بن حممد عن أبيه أن الرسول صلى اهللا عليه وآله 

طاف تقدم إىل مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾، وصلى ركعتني  وسلم ملا
فقرأ فاحتة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد، مث عاد إىل الركن فاستلمه، مث خرج إىل 

  الصفا.

ا أيها الكافرون، ذكره ويف رواية: وقرأ احلمد وقل هو اهللا أحد يف األوىل، ويف الثانية احلمد هللا وقل ي
يف أصول األحكام. وال تتعني السورتان بال خالف كما ذكره يف شرح التجريد ويف األحكام، وإن 

شاء قرأ غريمها من سور ُمَفصل القرآن، غري أنا ال حنب له إال أن يقرأ بصغار السور، وال حيبس غريه، 
مث يقول: اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وزّك وال يضر مبن يطلب مثل طلبته. مث ينهض فيستقبل الكعبة 

  لنا أعمالنا، وال تردنا خائبني... إىل آخر كالم اهلادي عليه السالم.

ومما يستحسن خلف املقام هذا الدعاء : (( اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت، وتعلم 
ا يباشر قليب، ويقيًنا صادقًا حىت حاجيت فأعطين سؤيل، وتعلم ما عندي فاغفر يل ذنويب، أسألك إميانً 

أعلم أنه لن يصيبين إال ما كتبت يل، ورضاء بقضائك.)). رواه الطرباين عنه صلى اهللا عليه وآله 
وسلم أن آدم عليه السالم دعا به يف ذلك املكان، فأوحى اهللا عز وجل إليه: (( يا آدم، قد دعوتين 

يتك من بعدك إال استجبت له، وغفرت ذنوبه، دعاء استجبت لك فيه، ولن يدعوين به أحد من ذر 
وفرجت مهومه...)) إىل آخره، واهللا سبحانه أعلم. وإن صح فاالستجابة واملغفرة ملن استجاب هللا 

سبحانه من املؤمنني املتقني، أو ملن اقرتن هذا منه بالتوبة الصحيحة ﴿ إمنا يتقبل اهللا من املتقني ﴾. 
يلك إبراهيم، ومصلى صفيك حممد صلواتك وسالمك عليهما هذا وتقول: اللهم إن هذا مقام خل

وعلى آهلما، أسألك فيه أن تتقبل مين كما تقبلت منهما، وأن توفقين التباع ملتهما واقتفاء هديهما، 
وأن تغفر يل ولوالدي وما ولدا، وتشرح صدورنا، وتيسر أمورنا، وختتم بالصاحلات أعمالنا، وتنور 

تعلي كلمتك، وتنصر أوليائك، وتدمر أعداءك، فاطر السموات واألرض، بصائرنا، وأن تعز دينك، و 
  أنت وليي يف الدنيا واآلخرة، توفين مسلًما، وأحلقين بالصاحلني.



 فصل في ماء زمزم

يذكر األصحاب الشرب من ماء زمزم عقيب طواف القدوم، والذي يف اخلرب الطويل املشهور يف صفة 
وسلم، الذي رواه جعفر الصادق عن أبيه حممد الباقر عن جابر  حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنهم أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم شرب منها عقيب طواف 
الزيارة، حيث قال: (( فأفاض إىل البيت، فصلى مبكة الظهر، فأتى بين عبد املطلب يسقون على 

املطلب، فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ))، زمزم فقال: (( انزعوا بين عبد 
فناولوه دلًوا فشرب.))، وعلى كل حال فقد دلت األدلة على استحبابه، قال صلى اهللا عليه وآله 
وسلم: (( ماء زمزم ملا شرب له ))، أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد وأمحد وابن ماجه وابن أيب 

قطين واحلاكم، وصححه املنذري وغريهم عن جابر رضي اهللا عنه. وأخرج شيبة والبيهقي والدار 
الدارقطين واحلاكم عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا عليه وآله وسلم: (( ماء زمزم ملا شرب له، إن 
شربته تستشفي به شفاك اهللا، وإن شربته ليشبعك أشبعك اهللا، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا، 

، وسقيا امساعيل )). قال:(( فكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إين وهي هزمة جربيل
أسألك علًما نافًعا، ورزقًا واسًعا، وشفاء من كل داء.)). وأخرج احلاكم عن ابن عباس رضي اهللا 

عنهما أنه قال: (( إذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم اهللا،وتنفس ثالثًا، وتضلع منها، فإذا 
فرغت فامحد اهللا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( آية ما بيننا وبني املنافقني أم ال 
يتضلعون من زمزم )) ))، والتضلع: االمتالء. وعن ابن عباس أن رسول اهللا عليه وآله وسلم جاء إىل 

 عليه وآله وسلم السقاية فاستسقى، فقال العباس: (( يا فضل، اذهب إىل أمك فأت رسول اهللا
بشراب من عندها، فقال: (( اسقين ))، فقال: يا رسول اهللا، إم جيعلون أيديهم فيه. فقال: (( 
اسقين ))، فشرب، مث أتى زمزم وهم يستسقون ويعملون فيها فقال: (( اعملوا فإنكم على عمل 

على عاتقه، أخرجه صاحل )). مث قال: (( لوال أن تغلبوا، لنزلت حىت أضع احلبل )) ))، يعين 
  البخاري.

ويف بعض الروايات أنه قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( اسقونا مما تسقون منه املسلمني ))، ملا 
أرادوا أن يأتوا له بشراب من البيت. قال اإلمام اهلادي عليه السالم يف األحكام: (( مث يدخل إن 

ويطلع يف جوفها ويقول: اللهم إنك أظهرا  أحب زمزم، فإن يف ذلك بركة وخًريا، فيشرب من مائها



وسقيتها نبيك امساعيل رمحة منك به يا جليل، وجعلت فيها من الربكة ما أنت أهله، فأسألك أن 
تبارك يل فيما شربت منها، وجتعله يل دواء وشفاء ينفعين من كل داء، وتسلمين به من كل رداء، 

  ))، انتهى.إنك مسيع الدعاء، مستجيب من عبادك ملن تشاء.

وعن ابن املبارك أنه استسقى شربة من زمزم، فشرب مستقبل الكعبة وقال: (( اللهم إن ابن أيب 
املواىل حدثنا عن حممد بن املنكدر عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم 

سيد صارم الدين: (( هو ملا شرب له، وهذه شربة لعطش يوم القيامة.)). وابن أيب املوايل: قال ال
عالمة الشيعة عبد الرمحن بن أيب املوايل، ضربه املنصور الدوانيقي ليدل على حممد بن عبد اهللا عليهما 

  السالم فلم يفعل، روى عنه البخاري صالة االستخارة))، انتهى.

هة ويستحب أن يرش على رأسه وبدنه منه، قال يف اجلامع الكايف: (( وأما الغسل منها على ج
التربك فال بأس، فقد صب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دلًوا من مائها.))، انتهى. وروي أنه صلى 
اهللا عليه وآله وسلم ملا شرب صب على رأسه. وعن علي عليه السالم أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  دعا بسجل من زمزم فشرب منه وتوضأ.

عليه وآله وسلم، رواه البيهقي عن ابن عباس. وعن جابر أنه وجيوز إخراج مائه إذ استهداه صلى اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم أرسل له وهو باحلديبية. ويف جامع األصول عن ابن عمر أن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر رجالً من قريش يف املدينة أن يأتيه مباء زمزم إىل احلديبية. وعن عائشة 
هللا عليه وآله وسلم كان حيمله، أخرجه الرتمذي، أفاده يف التخريج، والكالم يف أن رسول اهللا صلى ا

  فضله وبركته كثري، ويف هذا كفاية.

 فصل في النسك الثالث: السعي بين الصفا والمروة

السعي بني الصفا واملروة قد سبق يف صفة حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي رواه جعفر 
الباقر عن جابر بن عبد اهللا رضوان اهللا وسالمه عليهم. ومن لفظه: (( حىت إذا أتينا  الصادق عن أبيه

البيت معه، استلم الركن فرّمل ثالثًا ومشى أربًعا، مث نفذ إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ: ﴿ 
ه ذكره إال واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾، فجعل املقام بينه وبني البيت، فكان أيب يقول وال أعلم



عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: كان يقرأ يف الركعتني قل هو اهللا أحد، وقل يا أيها الكافرون. مث 
رجع إىل الركن فاستلمه، مث خرج من الباب إىل الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ إن الصفا واملروة 

ليه حىت رأى البيت، فاستقبل القبلة فوّحد من شعائر اهللا ﴾، أبدأ مبا بدأ اهللا به، فبدأ بالصفا فرقى ع
اهللا وكّربه وقال: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير. ال 
إله إال اهللا وحده، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، مث دعا بني ذلك. قال مثل هذا 

إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى، حىت إذا صعدتا مشى  ثالث مرات، مث نزل إىل املروة، حىت
  حىت أتى املروة، ففعل على املروة كما فعل على الصفا، حىت إذا كان آخر طوافه على املروة.))

أبدأ بصيغة املضارع للمتكلم املفرد، رواية مسلم، وبالنون رواية مالك وأمحد وغريمها، وابدؤوا فائدة: 
  ة للنسائي.بصيغة األمر يف رواي

والسعي فرض عند العرتة وأيب حنيفة بدليل فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع قوله: (( خذوا مسألة: 
عين مناسككم ))، وهو بيان مل قوله تعاىل: ﴿ وهللا على الناس حج البيت ﴾، وليس ركًنا. وعنه 

خرجه املؤيد باهللا وشارح صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا ))، أ
األحكام وأمحد والشافعي، ويف معناه خرب آخر، ويف صحتهما مقال. وروي: (( ما أمت اهللا حج امرئ 

وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة.))، أخرجه مسلم، واحلجة ما سبق. وعند مالك وأمحد 
وب. واحتج يف شرح التجريد والبحر والشافعي أنه ركن، واستدلوا باخلرب السابق وهو ال يفيد غري الوج

على أنه غري ركن بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( احلج عرفات ))، وسيأيت إن شاء اهللا. وال 
  يصح السعي إال بعد الطواف أو أكثره عند األكثر، وخالف عطاء وبعض احملدثني.

ع على ذلك، فإن مل يرتب وفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم يدل على وجوب الرتتيب، ونقل اإلمجا 
  فدم لرتك السعي ولو بعذر بعد اللحوق بأهله، فإن أعاده فال دم.

  من فّرق الطواف مث سعى مث أعاد الطواف لزمه إعادة السعي، وإال فدم مىت حلق بأهله.فائدة: 

روة وهو سبعة أشواط متوالية، وحده أن ال يعد مرتاخًيا، يبدأ من الصفا وجوبًا، وهو منها إىل امل
شوط، وذلك لفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم. وروى اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليهم السالم قال: (( يبدأ بالصفا وخيتم باملروة، فإن انتهى إىل بطن الوادي سعى حىت جياوزه، فإن  



وابن جريج أن  كان به علة ال يقدر أن ميشي ركب.))، انتهى. ويف البحر عن الصرييف وابن خريان
السعي أربعة عشر مرة، ألم جيعلون الذهاب والرجوع مرة، وال خالف أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  ختم باملروة ولو كان كما قالوا خلتم بالصفا.

وحكمه يف النقص والتفريق ما سبق يف الطواف، وقد حكي اإلمجاع على وجوب التسبيع. والعجب 
يف ضوء النهار: (( التصريح بالتسبيع مل نقف عليه يف حديث.))،  من العالمة اجلالل حيث قال

  انتهى.

وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: (( قدم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فطاف 
  بالبيت سبًعا، وصلى خلف املقام ركعتني، فطاف بني الصفا واملروة سبًعا وغري ذلك.)).

  بعد طواف القدوم. وال وقت للسعي بل هوفرع: 

  ندب يف السعي مخسة أمور:مسألة: 

  الطهارة كطهارة املصلي ولو بالرتاب، حيث هو فرضه، فإن تعذر فعلى احلالة.األول: 

ال جتب الطهارة يف مجيع املناسك غري الطواف وركعتيه، ملا رواه اإلمام زيد بن علي عن أبيه فائدة: 
عن جده عن علي عليهم السالم قال يف احلائض: (( أا تـَُعرف وتنسك مع الناس املناسك كلها، 

هر.)). وتأيت املشعر احلرام، وترمي اجلمار، وتسعى بني الصفا واملروة، وال تطوف بالبيت حىت تط
وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة ملا حاضت: (( فاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال 
تطويف بالبيت حىت تغتسلي ))، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي واللفظ له. ويف رواية للنسائي: (( 

ورد يف بعضها: (( تصنع ما يصنع احلاج غري أن ال تطوف بالبيت.))، واألخبار يف هذا كثرية. وقد 
غري أال تطوف بالبيت وال بني الصفا واملروة.))، ومل يصح مع أنه ميكن محله على من مل تكن قد 

طافت بالبيت للجمع بني األخبار، فيكون من أدلة الرتتيب، هذا وال دليل يف األخبار السابقة على 
بعد الطواف، ومع االحتمال عدم الرتتيب بني الطواف والسعي إلمكان محله على أن احليض أتاها 

فال استدالل، وغايته أن يكون خاًصا باحلائض كما ذكره يف الياقوتة وأحلق ا املعذور. ومما يقوي 
احلمل املذكور ما يف اجلامع عن حممد: (( واحلائض تقضي املناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت 



دما طافت بالبيت وصلت ركعتني، فال والسعي بني الصفا واملروة، إال أن يكون أدركها احليض بع
  بأس أن تسعى بني الصفا واملروة وهي حائض. وروي ذلك عن عطاء واحلسن وإبراهيم.))، انتهى.

  أن يلي الطواف بال تراٍخ إال لعذر.الثاني: 

يندب للرجل دون املرأة واخلنثى صعود الصفا واملروة يف كل شوط، وإن كان على راحلة  الثالث:
إذا أقبل، ورجليها إذا أدبر، ومن مل يصعد ألصق العقب بأصل ما يذهب منه، وأصابع  ألصق قدميها

رجليه مبا يذهب إليه، فإن مل يفعل لزمه دم على املذهب ألنه تارك نسك. وال درج اآلن يف الصفا 
وقد  واملروة، وحمل الصعود واضح. أما املرأة فالوقوف يف أسافل الصفا واملروة أزكى هلا ولو يف خلوة،

استدل على عدم وجوب الصعود بقوله تعاىل: ﴿ فال جناح عليه أن يّطّوف ما ﴾ ومل يذكر 
الصعود. قال القاضي زيد: (( وال أعرف يف هذه اجلملة خالفًا.))، ذكره حافظ العرتة األمري احلسني 

  عليه السالم يف الشفاء.

وآله وسلم فتعمله. فبعد صالة الركعتني  الدعاء قد سبق يف خرب جابر ما فعله صلى اهللا عليه الرابع:
تستلم احلجر األسود، مث خترج إىل الصفا وتقول: ﴿ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ﴾، أبدأ مبا بدأ 
اهللا به. وترقى إىل الصفا حىت ترى البيت وتستقبله وتقول: (( ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، ال إله إال اهللا 

مللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير. ال إله إال اهللا ، أجنز وعده، وحده ال شريك له، له ا
ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده.)). مث تدعو كما يف اخلرب أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم دعا بني 
ذلك، وقال مثل هذا ثالث مرات. ويف منسك اإلمام زيد بن علي عليهما السالم: (( مث استقبل 

حلجر األسود، واثبت عليه، فّكرب اهللا تعاىل سبًعا وهّلل سبًعا وامحده سبًعا، وقل: ال الركن الذي فيه ا
إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حيىي ومييت، بيده اخلري وهو على كل شيء 

دعاء، قدير، ثالث مرات، وصل على النيب وأهل بيته صلى اهللا عليه وآله وسلم، وختّري لنفسك من ال
واستغفر لذنبك، مث احندر من الصفا فإذا بلغت من الوادي حني تأخذ من اهلبوط فاسَع فيه حىت 

معلوًما بسلوك خضر. قال: (( وقل  - واملراد به الّرمل  -وقد صار موضع السعي قلت: جتاوزه.)). 
ستقبل البيت، وأنت تسعى: اللهم اغفر وارحم وأنت األعز األكرم. مث ائت املروة فاصعد عليها، وا

وادع اهللا تعاىل وأثِن عليه، وصل على النيب وأهل بيته صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقل كما قلت على 
  الصفا...)) إىل آخره.



الوقوف للدعاء على الصفا واملروة يف الشوط األول فقط، فإن كرره لزمه دم للتفريق على فائدة: 
  املذهب.

لسالم: (( مث اخرج إىل الصفا، فاصعد عليه واستقبل الركن الذي وقال الباقر حممد بن علي عليهم ا
فيه احلجر األسود، فادُع اهللا وأثِن عليه، وصل على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وختّري لنفسك 
من الدعاء، واستغفر لذنبك...)) إىل آخره. وقال اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام: (( مث خيرج 

ن بني األسطوانتني املكتوب فيهما، فليستقبل القبلة بوجهه، مث ليقل: بسم اهللا، وباهللا، إىل الصفا م
واحلمد هللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم. وليقرأ احلمد واملعوذتني وقل هو اهللا أحد وآية 

األحزاب  الكرسي وآخر سورة احلشر، مث ليقل: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، نصر عبده، وهزم
وحده، ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم. اللهم اغفر يل ذنيب، 
وجتاوز عن خطيئيت، وال ترّدين خائًبا يا أكرم األكرمني واجعلين يف اآلخرة من الفائزين. مث لينزل عن 

سجد هرول حىت حياذي امليل الصفا وميِض، حىت إذا كان عند امليل األخضر املعلق يف جدار امل
املنصوب يف أول السراجني، مث ميشي حىت ينتهي إىل املروة ويقول يف طريقه: رب اغفر وارحم، وجتاوز 
عما تعلم، إنك أنت اهللا األعز األكرم، يردد هذا القول وغريه من الذكر احلسن حىت يفرغ من سعيه، 

  ة، مث ليدع مبا دعا به على الصفا.))، انتهى.فإذا انتهى إىل املروة فلريَق عليها حىت يرى الكعب

وقد روى يف املهذب أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال بني الصفا واملروة: (( رب اغفر وارحم، إنك 
أنت األعز األكرم.)). ذكره يف ختريج البحر ويف التلخيص من طرق عدة صح وقفها يف الدعاء عند 

إلمام اهلادي إىل احلق قال: (( ويف رواية: اللهم اغفر السعي، رب اغفر وارحم بلفظ ما ذكره ا
وارحم، واهدين السبيل األقوم.))، انتهى. وقد روي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم رفع يديه الستقبال 
البيت، رواه يف الشفاء. وقد روي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم عال الصفا حىت نظر إىل البيت ورفع 

 ويدعو ما شاء أن يدعو، أخرجه مسلم وأبو داود. وأخبار رفع اليدين عند يديه، فجعل حيمد اهللا
مطلق الدعاء كثرية، وخصوًصا على الصفا واملروة ويف عرفة، وهذا من مقامات اإلجابة ومواطن ذكر 
الرمحن جل جالله، وقد ذكرت ما ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعن أئمة اهلدى من 

رين عليهم السالم. وإن أحببت أن تدعو يف السبعة األشواط يف السعي مبا سبق يف أهل بيته الطاه
أشواط الطواف فخذها من هناك، وإال فتخّري لنفسك كما قال أئمة اهلدى عليهم السالم. وقد 



خفف اهللا سبحانه فليس شيء من ذلك بواجب، قال األمري احلسني عليه السالم يف الشفاء : (( 
عليهم السالم على أن الدعاء والرمل واستالم األركان وركوب الراحلة حال الطواف  وقد أمجع أئمتنا

غري واجب.))، انتهى. وقال القاضي زيد: (( وال خالف أن شيًئا من األذكار واألدعية وسور القرآن 
يف هذه البقاع الشريفة ال يتعني حىت ال جيوز غريه، فان ذلك ليس بواجب.))، انتهى. وإمنا قال 

مري احلسني: (( وركوب الراحلة.))، ملا روى جابر قال: (( طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله األ
وسلم بالبيت وبني الصفا واملروة يف حجة الوداع على راحلته، يستلم احلجر مبحجنه ألن يراه الناس، 

والنسائي. ويشرف ويسألوه فإن الناس غشوه.))، رواه يف الشفاء وأخرجه أمحد ومسلم وأبو داود 
واملراد بالطواف بالبيت غري الطواف األول حني قدم، ملا صح يف خرب جابر رضي اهللا عنه وغريه أنه 
صلى اهللا عليه وآله وسلم مشى فيه، وأما السعي فاملراد به بعضه كما أوضحه ابن عباس رضي اهللا 

لصفا واملروة راكًبا أسنة عنهما. فعن أيب الطفيل قال: (( قلت البن عباس: أخربين عن الطواف بني ا
هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال: إن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا حممد هذا حممد، حىت خرج العواتق 
ال يضرب الناس بني يديه، فلما كثروا من البيوت. قال: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

عليه ركب، واملشي يف السعي أفضل.))، أخرجه أمحد ومسلم. وقد أراد أم صدقوا يف أنه ركب، 
وكذبوا يف أنه سنة، وهذا من إطالق الكذب على اخلطأ يف الرأي. وقد دل على أن الركوب للعذر ما 

ليهم السالم، فإن كان به علة ال يقدر أن سبق يف رواية اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده ع
  ميشي ركب.

السعي، وهو اهلرولة حسب اإلمكان. يندب للرجل ال املرأة يف بطن الوادي بني امليلني الخامس : 
األخضرين كما سبق يف السبعة األشواط. وقد غلط ابن حزم هنا غلطًا فاحًشا حيث قال ما لفظه: 

ني الصفا واملروة أيًضا سبعة راكًبا على بعريه خيّب ثالثًا وميشي (( وطاف صلى اهللا عليه وآله وسلم ب
أربًعا. قال ابن القيم: وهذا من أوهامه وغلطه، فإن أحًدا مل يقل هذا قط غريه، وال رواه أحد عن 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم البتة. قال: وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغالطه، وهو مل 

وقد استدل على عدم وجوب السعي بقول ابن عمر: (( لئن سعيت لقد رأيت حيج... ))، اخل. 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  وسلم ميشي، وأنا شيخ كبري.))، أخرجه أبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه.



له وسلم أن هاجر أم امساعيل ملا أسكنهما ابراهيم عليه السالم يف روي عنه صلى اهللا عليه وآفائدة: 
مكة، ونفد ما معهما من املاء، صعدت الصفا تنظر هل ترى أحًدا، فلم تر أحًدا، فهبطت من 
الصفا حىت إذا بلغت الوادي سعت سعي اإلنسان اهود حىت جاوزت الوادي، مث أتت املروة 

ا، فلم تر أحًدا، ففعلت ذلك سبع مرات، فلذلك سعى الناس فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحدً 
  بينهما، انتهى.

وأصل الرمل يف الطواف أن املشركني قالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم محى يثرب، فأمرهم صلى 
اهللا عليه وآله وسلم أن يرّملوا األشواط الثالثة. قالوا: واحلكمة يف بقاء ذلك هو استحضار الوقائع 

ضية للسلف الكرام ملا فيه من املصاحل الدينية. وذا يظهر أن كثريا من أعمال احلج اليت يقال فيها املا
إا تعبدية ال تظهر وجه احلكمة فيها ليست كذلك، فإنا إذا تذكرنا أسباا حصل لنا تذكر ما كانوا 

ا لنا على مثل ذلك، عليه من احتمال املشاق يف امتثال أمر اهللا سبحانه، وكان هذا التذكر باعثً 
ومقررًا يف أنفسنا تعظيمهم. وإذا تذكرنا قصة هاجر مع ابنها وترك اخلليل هلما يف ذلك املكان 

املوحش منقطعي أسباب احلياة بالكلية، وتذكرنا ما أظهره اهللا عز وجل من الكرامة من إخراج املاء 
فتذكرنا أن سببه رمي إبليس باجلمار هلما، كان يف ذلك مصاحل عظيمة، وكذلك يف اجلمار إذا فعلناه 

  يف هذه املواضع عند إرادة اخلليل ذبح ولده عليه السالم كان لذلك موقع عظيم النفع يف الدين.

 فصل في دخول الكعبة المشرفة

يستحب دخول الكعبة املشرفة، وقد سبق ذكر دخوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف استالم األركان. 
وآله وسلم: (( من دخل البيت دخل يف حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا وعنه صلى اهللا عليه 

له. ))، رواه يف الشفاء عن بالل، وأخرجه الطرباين والبيهقي عن ابن عباس. ويف فضل الطواف 
والصالة والنظر إليه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( إن هللا 

يوم عشرين ومائة رمحة تنزل على هذا البيت، فستون للطائفني، وأربعون للمصلني،  عز وجل يف كل
وعشرون للناظرين. ))، رواه يف الشفاء. قال يف خترجيه للضمدي أخرجه الطرباين واحلاكم يف الكىن 
وابن عساكر. ويف الشفاء روى أبو أمامة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( تفتح أبواب 

سماء وتستجاب دعوة املسلم عند رؤية الكعبة. ))، قال يف التخريج: أخرجه الطرباين مع زيادة ال



ولفظه: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف يف سبيل اهللا، 
قال: (( وعند نزول الغيث، وعند الصالة، وعند رؤية الكعبة. وأخرج ابن ماجه عن عبد اهللا بن عمر 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: (( من طاف بالبيت وصلى ركعتني كان كعتق رقبة 
)). وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: (( حيشر احلجر األسود يوم القيامة 

عثن احلجر يوم وله عينان ولسان، يشهد ملن استلمه حبق. ))، أخرجه البيهقي بلفظ: (( ليب
القيامة...))، احلديث. وقد صح يف اجلامع عن حممد بن منصور: (( بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه 
وآله وسلم أنه دخل الكعبة مرة واحدة ال قبلها وال بعدها، وبسط رداءه يف البيت، فمشى عليه 

ومل يدخله يف العمرة، إجالالً للبيت.))، وقد صح أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم دخله يف الفتح 
واختلف يف دخوله يف احلج. وقد صح أن حجر امساعيل عليه السالم من البيت، فهو يكفي ملن 
تعسر عليه الدخول، واَألوىل تركه إن أدى إىل أذية الزحام خصوًصا النساء، وعن عائشة قالت: ((  

له وسلم بيدي فأدخلين كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
احلجر، فقال يل: صلي يف احلجر إذا أردت دخول البيت فإمنا هو قطعة من البيت، ولكن قومك 
استقصروا حني بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت.))، أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي، 

  وقال: حديث صحيح.

الزحام قّل من حياول الدخول من العلماء، وإمنا وهذا يفيد أنه كله من البيت، وملا حيصل من قلت: 
يدخله منهم من صادف فراًغا وهو نادر. فإن تيسر دخوله فليفعل ما روي عنه صلى اهللا عليه وآله 
وسلم أنه صلى ركعتني بني العمودين، وقد استدل بذلك على جواز الصالة بني السواري يف غري 

موًدا عن يساره، وعمودين عن ميينه، وثالثة وراءه مجاعة، وكان البيت على ستة أعمدة، فجعل ع
وصلى. وروي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم جلس فحمد اهللا وأثىن عليه وسأله واستغفره وكّرب وهّلل، 
مث قام إىل ما بني يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخّده ويديه، مث هّلل وكّرب ودعا، مث فعل ذلك 

إىل آخره. وليقل حال الدخول: (( اللهم أنت السالم، ومنك السالم، باألركان كلها، مث خرج... 
فحينا بالسالم. ))، رواه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف اجلامع الكايف عند دخوله. وحيسن 

أن يقول: (( اللهم صل على حممد رسولك األمني وآله الطاهرين. اللهم إنك وعدت من دخل بيتك 
وىف. اللهم فاجعل أماين أن تكفيين كل ما أمهين من أمر آخريت ودنياي،  األمن، وأنت خري من

  واغفر يل ولوالدي وملن ولدا يا أرحم الرامحني.)).



 فصل

وبعد متام السعي إن كنت متمتًعا أو معتمرًا عمرة مفردة، فقد حّل لك مجيع احملظورات إال النساء، 
 العمرة مبنزلة الرمي يف احلج، إال أنه حيل بأول فال حتل إال بعد احللق أو التقصري؛ ألن السعي يف

حصاة من الرمي يف احلج، وال حيل إال بعد متام السعي يف العمرة. واحللق أو التقصري يف العمرة مبنزلة 
  طواف الزيارة يف احلج يف حتليل النساء بعده، وإن كنت مفرًدا أو قارنًا بقيت على إحرامك.

 بعرفة فصل في النسك الرابع: الوقوف

النسك الرابع الوقوف بعرفة، وال يتم احلج إال به، وال جيربه دم بال خالف. قال صلى اهللا عليه وآله 
وسلم: (( احلج عرفات ))، رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السالم، وأخرجه أبو داود، 

  والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه.

  حدود عرفة:

إىل ذي ااز إىل عرنة، وال يدخل احلد يف احملدود. ويف شرح املنتقى: ((  حدود عرفة من ثوبة إىل منرة
وهلا أربعة حدود، حد إىل جادة الطريق املشرف، والثاين إىل حافات اجلبل الذي وراءه أرضها، 
والثالث إىل البساتني اليت تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع وادي عرنة بضم العني 

يست هي وال منرة من عرفات وال من احلرم.))، انتهى. وعرنة ومنرة بني عرفة واحلرم على وبالنون ول
طرف عرفة الغريب، وعرنة أقرب إىل عرفة من منرة متصلة ا حبيث لو سقط جدار املسجد الغريب 

سقط فيها، انتهى. قيل: صدر مسجد إبراهيم من عرنة، وآخره من عرفة، انتهى. ويف بعض حواشي 
ار يف ذكر عرنة ما لفظه: (( وهو واٍد مياين عرفة مستطيل من اليمن إىل الشام، كثري األراك، األزه

وهو من قرن عرفة مييل إىل الغرب.))، انتهى. فمن وقف فيه ومل يقف يف عرفة مل يصح حّجه. وروي 
، قال صلى عن مالك أنه جيزيه ويريق دًما، وال يفيد العامي خالف مالك يف هذا لإلمجاع قبله وبعده

اهللا عليه وآله وسلم: (( عرفة كلها موقف ما خال بطن عرنة ))، رواه اإلمام اهلادي إىل احلق عليه 
السالم. ويف اجلامع الكايف: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه وقف بعرفة فقال: (( هذا 

ارتفعوا عن بطن حمسر، ومىن  املوقف وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ومجع كلها موقف و 



كلها منحر وشعاب مكة كلها منحر )). وأخرج الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه صلى 
اهللا عليه وآله وسلم قال: (( عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ))، وأخرجه ابن ماجه عن 

عليه وآله وسلم: (( كل عرفة  جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى اهللا
موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل املزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن حمسر، وكل مىن منحر إىل ما 
وراء العقبة )). وأخرج مالك يف املوطأ بالغاً أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( عرفة  

موقف وارتفعوا عن حمسر )). وأخرج أمحد ومسلم كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، واملزدلفة كلها 
وأبو داود عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( حنرت ها هنا ومىن كلها منحر، 
فاحنروا يف رحالكم. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا ومجع كلها موقف )). وأخرج 

  كة طريق ومنحر.أمحد وابن ماجه حنوه وفيه: وكل فجاج م

  وقت الوقوف:

وأول وقته من ظهر يوم عرفة، إذ مل يقف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إال بعد الزوال. وعند 
أمحد بن حنبل: من فجره متسكاً بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف اخلرب : (( وقد وقف قبل ذلك 

راد بالنهار ما بعد الزوال، بدليل أنه صلى اهللا بعرفة ليالً أو ارًا.))، فقد مت حجه. وأجيب بأن امل
عليه وآله وسلم واخللفاء الراشدين بعده مل يقفوا إال بعد الزوال، فكأن اجلمهور جعلوا هذا الفعل 

  خمصًصا لذلك، ولعله إمجاع من قبل أمحد. وآخره فجر النحر بال خالف.

زي النهار وحده، واخلرب صريح فمن وقف يف أي ساعة من هذا الوقت أجزاه. وعند مالك: ال جي
خبالفه، ويكفي املرور على أي صفة كان ولو نامياً أم جمنونًا أم مغمًى عليه أم سكران أم راكًبا 

ملغصوب أم ُمكرًها. ويشرتط أن يكون بكلية بدنه مستقرًا، ال على طري أو طائرة لعدم االستقرار، وال 
بن مضرس: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يشرتط أن يستقر قدر تسبيحة ملا يف خرب عروة 

وسلم: (( من شهد معنا هذه الصالة صالة الفجر مبزدلفة وقد كان وقف بعرفة ليًال أو ارا فقد مت 
حجه وقضى تفثه. ))، أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد، وأخرجه أبو داود والرتمذي، وصححه 

ن صلى معنا يف الغداة، ووقف معنا حىت نفيض، وأتى النسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ:(( م
عرفات قبل ذلك ليالً أو ارًا فقد مت حجه وقضى تفثه. ))، وصححه الدارقطين واحلاكم. ويف 

اموع عن علي عليه السالم: (( من فاته املوقف مع الناس فأتاها ليالً، مث أدرك الناس يف مجع قبل 



. ففي ذلك داللة على أن جمرد اإلتيان إىل عرفة يكفي، وهو انصراف اإلمام فقد أدرك احلج.))
يصدق باملرور على أي صفة، ولكن مفهومه يفيد أن صالة الغداة والوقوف مبزدلفة ركن ال يتم احلج 
وال يدرك إال به. وقد ذهبت طائفة إىل ذلك، وذهب اجلمهور إىل أن احلج يصح بدونه، ومحل اخلرب 

ذا ما يف بعض من زيادة: (( ومن مل يدرك مجًعا فال حج له. )) على نفي على إدراك احلج التام، وك
الكمال، مع أن هذه الزيادة ضعيفة، واملوجب للتأويل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( احلج 

عرفات. )) ثالثًا، (( فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ))، أخرجه املؤيد باهللا يف شرح 
اجلامع الكايف قال حممد: بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: (( من التجريد. ويف 

وقف بعرفة ليلة النحر ساعة من الليل قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج. )). فبهذا يأخذ عامة 
 العلماء؛ انتهى. قالوا: واملعىن أن املعترب من أعمال احلج اليت ال يتم إال ا عرفة، وال يصح إال

باإلحرام. وال يرد ما قاله يف املنحة من أنه إن جعل احلصر حقيقًيا لزم أن ال يفوت احلج إال بفوات 
الوقوف... إىل آخر كالمه، ألنا نقول ملتزم أنه ال يفوت احلج إال بفوات الوقوف الشرعي، وهو ال 

  يكون إال باإلحرام الذي هو شرطه.

الشمس، ملا يف خرب الصادق عن أبيه الباقر عن جابر  وال يدفع من وقف بالنهار حىت تغربمسألة: 
رضي اهللا عنهم : (( فلم يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليًال حىت غاب القرص.)). 

ويف جممع الزوائد عن املسور بن خمرمة قال: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بعرفات 
أما بعد، فإن أهل الشرك واألوثان كانوا يدفعون من هذه املواضع فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال: (( 

إذا كانت الشمس على رؤوس اجلبال كعمامي الرجال يف وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب، وكانوا 
يدفعون من املشعر احلرام إذا كانت الشمس منبسطة ))، قال: وأخرجه الطرباين يف الكبري، ورجاله 

يج الشفاء. ويف الروض: ورجاله رجال الصحيح. وقد صح أنه صلى اهللا عليه ثقات، أفاد هذا يف ختر 
  وآله وسلم مل يدفع إال بعد الغروب.

فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، خالف الناصر. فإن رجع ودفع بعد الغروب مل يسقط الدم فرع: 
بانة والبحر على املذهب، وعند أيب حنيفة والسيد حيىي والفقيه حيىي يسقط، وروي يف شرح اإل

اإلمجاع على سقوطه. قال يف الشرح: (( أما لو خرج من اجلبل غري قاصد لإلفاضة بل حلاجة من 



استسقاء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة ويف نفسه الرجوع فلعله ال يلزمه الدم إمجاًعا.)). قال اإلمام 
  املهدي: وهو قريب، قلت: وهو املختار، وأما على املذهب فيلزم.

و تقارنت اإلفاضة وغروب الشمس لزم دم، وكذا لو التبس، ألن األصل بقاء النهار، فإن فلفرع: 
مات قبل الغروب لزم لرتك بقية النهار، وكذا لباقي املناسك إال طواف الزيارة فال جيربه الدم، فان مل 

  يقف إال ليالً أجزاه وال يلزمه شيء.

 فصل: في التباس يوم عرفة

ى، فإن وقف من غري حتر فال خيلو إما أن تنكشف له اإلصابة أو ال؛ إن فإن التبس يوم عرفة حتر 
انكشفت له اإلصابة أجزاه، وإن انكشف له اخلطأ مل جيزه ويتحلل بعمرة. وإن بقي اللبس قال 

  اإلمام املهدي عليه السالم: فاألقرب أنه ال جيزيه، ويبقى حمرًما حىت يتحلل بعمرة.

أن حيصل اللبس بني التاسع والعاشر، أو بني التاسع والثامن؛ إن وقع بني  وأما إذا حترى فال خيلو إما
التاسع والثامن فال خيلو إما أن حيصل له ظن أو ال، إن مل حيصل له ظن فقد قال كثري من املذاكرين 
إنه جيب عليه أن يقف مرتني ويفيض اليوم األول ويعمل مبوجبه، مث يعود اليوم الثاين فيعمل مبوجبه، 

ن حصل له ظن فالواجب عليه أن يعمل بظنه، ويستحب له أن يقف يومني ليأخذ باليقني، فإن وإ
مل يقف إال يوًما فإن مل ينكشف له اخلطأ أجزاه، وإن انكشف له اخلطأ وأنه وقف الثامن وكان ظنه 

ىل تاسًعا، فإن علم ذلك يف يوم عرفة أو ليلة النحر وقد بقي من الوقت ما يتسع لقطع املسافة إ
اجلبل لزمته اإلعادة، وإال فقد أجزاه وقوف الثامن وال دم عليه. وأما إذا وقف يومني فهو االحتياط، 
وال إشكال أن الوقوف قد أجزاه. وأما إن كان اللبس بني التاسع والعاشر فإنه يتحرى، فإن مل حيصل 

  تقدم.له ظن قال اإلمام املهدي: فظاهر كالم األصحاب أنه يقف يومني أيًضا ملا 

وهو املذهب وهو على ظاهره غري صحيح كما ذكر ذلك اإلمام املهدي، إذ ال وجه لوقوف قلت: 
يومني يف هذه الصورة. قال: لكن الواجب عليه أن يقف هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس، هل هو 
تاسع أم عاشر؟ فإن انكشف أنه تاسع أجزاه، وإن انكشف أنه عاشر ومل يكن قد حصل له ظن 

  قرب أنه جيزيه، إذ ال يقف إال لظن وبناء منه على األصل.فاأل



واملذهب أنه إن وقف ال بظن وال بناء على األصل مل جيزه، ومىت عمل بظنه أجزاه ما مل يتيقن قلت: 
اخلطأ والوقت باٍق، فإن تيقن اخلطأ من بعد أن وقف العاشر أجزاه على املذهب خالف أيب حنيفة، 

  ى الصحيح، وال تلزمه الدماء.وتوخر األيام يف حقه عل

واحلاصل أنه ال خيلو إما أن يقف بتحر أم ال، إن وقف بغري حتر مل جيزه إال أن تنكشف اإلصابة ألنه 
ال بد من اليقني، وإن كان بتحر فإنه جيزيه ما مل يتيقن اخلطأ والوقت باٍق، وحيث جيزيه تأخر األيام 

لإلمجاع، وال فرق بني الثامن والتاسع والعاشر، هذا هو املقرر يف حقه وال دم عليه على األصح 
  للمذهب.

 فصل في المسنون والمستحب قبل الوقوف وحاله

فيما ُيسّن فعله أو يستحب قبل الوقوف وحاله وبعده، يف خرب الصادق عن أبيه عن جابر رضي اهللا 
  ج.))،عنهم قال: (( فلما كان يوم الرتوية توجهوا إىل مىن فأهّلوا باحل

واملراد من كان أحل، فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلي عليه السالم الذي أهل  قلت:
مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان قارناً فلم حيال. وقد ساق علي عليه السالم معه 

ي من اليمن والذي أتى به بدناً من اليمن كما يف حديث جابر، فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به عل
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مائة، وفيه : (( َفحل الناس كلهم، وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه 

: وفيه قبل هذا: (( فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل قلتوآله وسلم ومن كان معه هدي.)). 
، وهو عند أئمتنا واجلمهور خمصوص وليجعلها عمرة...)) اخلرب. وهذا هو فسخ احلج إىل العمرة

بأولئك الركب. ففي اجلامع الكايف قال أبو ذر وغريه من الصحابة: (( كان فسخ احلج خاصاً 
ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.))، انتهى. وأخرج أبو داود عن أيب ذر: (( مل يكن 

وآله وسلم.))، وأخرجه مسلم يف صحيحه ذلك إال للركب الذين كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عنه مبعناه، وكذا النسائي. وأخرج أمحد وأبو داود والنسائي عن بالل بن احلارث قال: (( قلت: يا 
رسول اهللا، أرأيت فسخ احلج إىل العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بو داود عن عثمان: (( كانت لنا ليست لكم.)). هذا وآله وسلم: (( بل لنا خاصة )).))، وأخرج أ
  هو املراد باختصار.



(( وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث 
مكث قليالً حىت طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.)). قلت: ويف اجلامع الكايف 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قام بني الركن والباب حني زالت الشمس فوعظ الناس بلغنا عن النيب
فقال: (( إنا نصلي الظهر مبىن، فمن استطاع منكم أن يصلي الظهر مبىن فليفعل. ))، مث توجه إىل 
مىن فصلى ا مخس صلوات آخرهن صالة الفجر يوم عرفة. قال حممد: (( وذلك واسع على الناس،  

عل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مضى معه قوم وتالحق به آخرون، ومل يعب على كذلك ف
  أحد منهم.)).

يستحب حال التوجه إىل مىن قراءة سورة القدر واإلكثار من التلبية والذكر، ويقول: (( اللهم فائدة: 
  إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغين أملي، وأصلح يل عملي.)).

ا. اللهم هذه مىن فإذا بلغت مىن فقل
ً
: (( احلمد هللا الذي أقدمنيها صاحلًا، وبلغنيها يف عافية سامل

وهي مما مننت به علينا، فأسألك أن متن علي مبا مننت به على أنبيائك وأوليائك وأهل طاعتك، 
فإمنا أنا عبدك ويف قبضتك، أستغفرك وأتوب إليك، وصّل على حممد وآل حممد، واغفر يل ذنويب 

  وما ولدا، واقِض يل حوائجي، فأنت املرجو وأنت الرب الرحيم.)).ولوالدي 

وتكّرب تكبري التشريق بعد صالة الفجر إىل صالة العصر، اليوم الرابع آخر أيام التشريق يوم النفر 
اآلخر، واملختار أنه فرض بعد الفرايض لورود األمر به، وهو قول اإلمام زيد بن علي واملؤيد باهللا 

باهللا عليهم السالم مرة واحدة. واملذهب أنه سنة مؤكدة عقيب الفرايض، ويستحب ثالث واملنصور 
مرات، وهو: (( اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.)). هذا اللفظ 

لسالم زيادة: الذي صحت به الرواية عن علي عليه السالم، واستحسن اإلمام اهلادي إىل احلق عليه ا
(( واحلمد هللا على ما هدانا وأوالنا، وأحل لنا من يمة األنعام.))، لقوله تعاىل: ﴿ ولتكّربوا اهللا على 
ما هداكم ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ وليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من يمة األنعام ﴾. واستحسن غريه 

  من الصحابة واألئمة حنو ذلك، وباب الذكر مفتوح.

ستحسن حال التوجه إىل عرفات قراءة فاحتة الكتاب وسورة القدر، مث تقول: (( اللهم إليك ومما ا
صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، وأمرك اتبعت، وقولك صدقت، أسألك أن تبارك يل يف 



رحليت، وأن تقضي يل حاجيت، وتُنِجح يل طلبيت، وتباهي يب اليوم من هو أفضل مين. اللهم صّل 
آله، وأعّين على متام مناسكي، وزك عملي، واجعلها خري غدوة غدوا، وأقرا من على حممد و 

رضوانك، وأبعدها من سخطك.)). مث تليب وترفع صوتك رفعاً متوسطاً، وعليك بالسكينة واخلشوع 
والوقار واخلضوع. قال يف خرب الصادق عليه السالم: (( فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

، إىل قوله: (( حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل ا، حىت إذا زاغت وسلم...))
الشمس أمر بالقصوى فُرحَلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: (( إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا... )). ...))، إىل آخر اخلطبة 

ية اليت قرر فيها معامل اإلسالم، وهدم قواعد الشرك واجلاهلية، وحرم احملرمات اليت أمجعت امللل النبو 
على حترميها، الدماء واألعراض واألموال وغري ذلك. وكانت خطبة واحدة، وأسّر القراءة يف الصالة. 

ه وسلم ركعتني، : فدل على أنه ال مجعة على املسافر، وقد صلى اجلميع بصالته صلى اهللا عليه وآل
أهل مكة وغريهم. وهذا من أقوى األدلة على القصر يف الربيد. قال يف اخلرب الشريف: (( مث أّذن، مث 

أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئاً، مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
، وجعل جبل املشاة بني يديه، وآله وسلم حىت أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصوى إىل الصخرات

  واستقبل القبلة، ومل يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليالً حىت غاب القرص.)).

ويظهر أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم إمنا اختار الوقوف راكباً مع كونه أشق عليه لرياه قلت: 
 عليه وآله وسلم. وكان موقفه صلى املسلمون وتتضح هلم كل أفعاله وأقواله ومجيع أعماله صلى اهللا

اهللا عليه وآله وسلم أسفل اجلبل املسمى جبل الرمحة عند الصخرات، فيستحب الوقوف فيه أو 
  القرب منه حسب اإلمكان بدون مشقة وال زحام. وأما صعود اجلبل فال معىن له.

 فصل في دعاء عرفة

صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( إن أكثر يف دعاء عرفة، عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهللا 
دعاء من كان قبلي من األنبياء ودعائي يوم عرفة: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله 
احلمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل يف قليب نورًا، ويف مسعي نورًا، ويف بصري نورًا. اللهم 

ين أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات األمر، وشر فتنة اشرح يل صدري، ويّسر يل أمري. اللهم إ



القرب، وشر ما يلج يف الليل، وشر ما يلج يف النهار، وشر ما ب به الرياح، وشر بوايق الدهر ))، 
أخرجه البيهقي. ومل يزل صلى اهللا عليه وآله وسلم يف دعاء وابتهال وتضرع، وكان يف دعائه رافًعا 

  ملسكني.يديه إىل صدره كاستطعام ا

وروي عن علي عليه السالم من دعاء الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بعرفة: (( اللهم لك احلمد  
كالذي نقول وخريًا مما نقول. اللهم لك صاليت ونسكي وحمياي وممايت، وإليك مآيب ولك ريب 

  تراثي.))، أخرجه الرتمذي.

ليه وآله وسلم: (( اللهم إنك تسمع  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما من دعاء النيب صلى اهللا ع
كالمي، وترى مكاين، وتعلم سري وعالنييت، وال خيفي عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقري، 
اخلائف املستجري، الوجل املشفق، املعرتف بذنبه، أسألك مسألة املسكني، وأبتهل إليك ابتهال 

رقبته، وفاضت لك عربته، وذل لك  املذنب الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضرير، من خضعت لك
خده، ورغم لك أنفه. اللهم ال جتعلين بدعائك شقًيا، وكن يب روؤفًا رحيًما، يا خري املسؤولني، ويا 

  خري املعطني.)).

وعن علي عليه السالم أنه قال: (( ال أدع هذا املوقف ما وجدت إليه سبيالً، وليس يوم أكثر عتًقا 
فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبيت من النار، وأوسع يل من الرزق احلالل،  للرقاب من يوم عرفة، فأكثر

  واصرف عين فسقة اجلن واإلنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم.)).

وندب االغتسال يوم عرفة، فقد روي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. ويف منسك اإلمام زيد فائدة: 
وم عرفة، فاغتسل...))، إىل قوله: (( وعليك بن علي عليهما السالم: (( فإذا زالت الشمس ي

بالتكبري والتهليل والتسبيح والثناء على اهللا عز وجل، وصّل على حممد وأهل بيته صلى اهللا عليه وآله 
وسلم، واستغفر لذنبك، وختّري لنفسك من الدعاء ما شئت، وال تسأله مأمثًا. قال: وإن شئت مجعت 

مث ائت املوقف، واستقبل البيت، فكّرب اهللا تعاىل وهّلله وامحده، بني الظهر والعصر بأذان وإقامتني 
وصّل على النيب وأهل بيته صلى اهللا عليه وآله وسلم، واجتهد يف الدعاء فإنه يوم مسألة، وال تدع 
حاجة تريدها عاجلة وال آجلة إال دعوت اهللا ا، وليكن من قولك وأنت واقف: رب املشعر احلرام 

. اللهم فك رقبيت من النار، وأوسع علي من الرزق احلالل، وادرأ عين شر فسقة اجلن اغفر يل وارمحين



واإلنس. وقف يف مسرية اجلبل...))، إىل آخره. ويف األمايل بسنده إىل جعفر الصادق عن أبيه الباقر 
  عليهما السالم مثل ذلك.

فوقف يف أي عرفة شاء،  وقال اهلادي إىل احلق عليه السالم: (( فإذا صلى الظهر والعصر ارحتل
وحيرص أن يدنو من موقف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بني اجلبال، فإن مل يقدر على ذلك 
املوضع لكثرة الزحام فيقف بأي عرفة شاء ما خال بطن عرنة، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ذكر اهللا سبحانه وتعاىل على  وسلم قال: (( عرفة كلها موقف ما خال بطن عرنة )). قال: فإذا وقف 
كل شأن شأنه، ويسبحه وحيمده وخيلص النية له، ويقول: اللهم أنت ربنا ورب آبائنا األولني، إياك 

قصدنا، ولك استجبنا، وعليك توكلنا، وإياك رجونا، ومنك سألنا، فأعطنا سؤلنا، وجتاوز عن 
وال تكلنا إىل أنفسنا، وتقّبل حّجنا، وال تردنا سيئاتنا، واهِد قلوبنا، وثبّتنا على اهلدى، وآتنا تقوانا، 

خائبني، واقلبنا لثوابك مستوجبني، آمنني لعذابك، ناجني من سخطك يا إله السموات واألرضني. 
اللهم لك احلمد على نعمائك، ولك احلمد على آالئك، ولك احلمد على ما أوليتنا وأبليتنا 

عودتنا من فضلك، وآالئك يا إله العاملني. وتدعو مبا وأعطيتنا، فأمتعنا بنعمائك، وال تزل عنا ما 
أحببت من الدعاء سوى ذلك لنفسك ولوالديك، ويسأل اهللا ما أحب أن يسأله. قال: وإن حضره 

  شيء فليتصدق على من يرى من الضعفة واملساكني...))، إىل آخره.

تستمع اخلطبة. ويفصل فإذا زالت الشمس فينبغي أن تغتسل مث ختطب إن كنت إماًما أو حنوه أو 
اخلطيب بني كالمه بالتلبية ثالثًا أو مخسا أو سبًعا، ويعرف الناس أعمال املناسك، وجيمع بني الظهر 

والعصر. واَألوىل أن ترحتل بعد ذلك حىت تقف عند الصخرات بني اجلبال، وتنوي الوقوف بعرفة 
إىل القبلة، وعليك بالتوبة  للحج فذلك أحوط، وإن كانت نية احلج كافية كما سبق، وتتوجه

واالستغفار وكثرة األذكار وقراءة القرآن وتقول: (( سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، 
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، مائة مرة. وتكثر من قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

يسر من آيات القرآن، وال سيما الفاحتة وعشر آيات من له...))، إىل آخره كما سبق. وتقرأ ما ت
﴾ إىل آخرها. وسورة يس وسورة … البقرة وآية الكرسي و ﴿ هللا ما يف السموات وما يف األرض 

  الصمد والفلق والناس وأول احلديد وآخر احلشر، وتقول:



ائي وتوكلي (( اللهم إين عبدك فال جتعلين من أخيب وفدك، وارحم مسريي إليك، وحاجيت وبك
عليك. اللهم رب املشعر احلرام، فّك رقبيت من النار، وأدخلين برمحتك اجلنة ووالدّي وما ولدا، وأوِسع 

علّي رزقك، وادرأ عين شّر فسقة اجلن واإلنس. اللهم إين أسألك حبولك وقوتك وجمدك وكرمك 
، ويا أرحم الرامحني، أن ومّنك وفضلك، يا أمسع السامعني، ويا أنظر الناظرين، ويا أسرع احلاسبني

تصلي على حممد وآل حممد، وأن ترمحين وتغفر يل...))، وتذكر حوائج الدنيا واآلخرة لك وملن تريد 
وتقول: (( اللهم حاجيت اليت إن أعطيتنيها مل يضّرين ما منعتين، وإن منعتنيها مل ينفعين ما أعطيتين، 

ووالدّي وما ولدا وإخواين املؤمنني واملؤمنات، يا  هي فكاك رقبيت من النار. اللهم فأجرين من النار
جبار األرضني والسموات. اللهم إين عبدك، ناصييت بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقين ملا 
يرضيك عين، وأن تسلم مناسكي اليت أريتها خليلك إبراهيم، ودللت عليها صفيك حممًدا صلواتك 

لين ممن رضيت عمله، وأطلت يف ذلك عمره، وأحييته حياة عليهما وعلى آهلما الطاهرين. اللهم اجع
  طيبة.

احلمد هللا الذي خلقين ومل أُك شيًئا مذكورًا، وفّضلين على كثري ممن خلق تفضيال، وملكين ومل أكن 
أملك قليالً وال كثريًا. واحلمد هللا على حلمه بعد علمه، واحلمد هللا على عفوه بعد قدرته، واحلمد هللا 

ليت سبقت غضبه. اللهم صل على حممد عبدك ورسولك وخريتك من خلقك الذي على رمحته ا
اصطفيته برسالتك وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك محيد جميد؛ 
وبارك وترحم وحتنن وسلم. اللهم إنك جتيب املضطر إذا دعاك وتكشف السوء وتغيث املكروب. 

سرع من أجاب، وأكرم من عفا، وخري من أعطى، يا رمحن الدنيا اللهم إنك أقرب من ُدِعي، وأ
واآلخرة ورحيمهما، دعوتك فأجبين، وسألتك فأعطين، وفزعت إليك فارمحين، وأسلمت إليك نفسي 

فاغفر يل ولوالدي وأوالدي وأهلي وإخواين، ولكل نسب وسبب يل، وجلميع املؤمنني واملؤمنات. 
جله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله اللهم إين أسألك من اخلري كله عا

عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم. اللهم إين أسألك من خري ما سألك منه عبدك ورسولك 
حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك حممد صلى اهللا 

لك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كرمي أمسائك ومجيل عليه وآله وسلم. اللهم إين أسأ
ثنائك، أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن جتعل عشييت هذه أعظم عشية مرت علي منذ أنزلتين 
إىل الدنيا بركة يف عصمة من ديين، وخاصة نفسي، وقضاء حاجيت، وإمتام النعمة علي، وأن جتعلين 



تك إنك جواد كرمي. اللهم صل على حممد وآله وسلم، وال جتعل ممن نظرت إليه يف هذه العشية برمح
هذه العشية آخر العهد مين. اللهم إين أسألك اجلنة وما قّرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، 
وأعوذ بك من النار وما قّرب إليها من قول وعمل. اللهم وما قضيت يل من أمر فاجعل عاقبته 

ا، وال تكلين إىل نفسي طرفة عني، وأصلح يل شأين كله يف الدنيا رشًدا، واجعل كل قضاء يل خريً 
واآلخرة. اللهم إين أسألك إخبات املخبتني، وإخالص املوقنني، ومرافقة األبرار، واستحقاق حقائق 
اإلميان. اللهم إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بّر، والسالمة من كل 

نة، والنجاة من النار. اللهم ال تدع يل ذنًبا إال غفرته، وال مهًا إال فّرجته، وال ديًنا إال إمث، والفوز باجل
قضيته، وال داء إال شفيته، وال عدًوا إال كفيته، وال طفالً إال ربيته، وال شابًا إال هديته، وال كبريًا إال 

يا أرحم الرامحني. اللهم أجرنا  رمحته، وال حاجة من حوايج الدنيا واآلخرة لك فيها رضا إال قضيتها
من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، ومن الفقر والدين. اللهم أعّين على أداء شكرك وذكرك وحسن 

عبادتك. اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة. اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة 
يت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخر 

يل يف كل خري، واملوت راحة يل من كل شر. رّب اشرح يل صدري، ويّسر يل أمري. رّب هب يل 
حكًما وأحلقين بالصاحلني، واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين، واجعلين من ورثة جنة النعيم. اللهم 

ضلك عمن سواك، ونّور قليب وقربي، أغنين حباللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبف
وأعذين من الشر كله، وامجع يل اخلري كله، وامأل قليب علًما وخوفًا من سطوتك، وامدد يف طاعتك 
عمري، وأذقين عافيتك إىل منتهى أجلي. اللهم ارزقين احلب فيك، والبغض فيك. اللهم أرين احلق 

 اجتنابه. اللهم صل على حممد وآل حممد، وامسع حًقا وارزقين اتّباعه، وأرين الباطل باطالً وارزقين
دعائي، وارحم تضّرعي وتذللي واستكانيت بني يديك وتسليمي ألمرك، ال أرجو جناًحا وال معافاة وال 
تشريًفا إال بك ومنك، فأعّين على طاعتك وطاعة من أوجبت طاعته. اللهم صل على حممد وآل 

غريك، فإين حببلك اعتصمت وعليك توكلت. اللهم يا رفيع حممد، وال حترمين رمحتك، وال تكلين إىل 
الدرجات، ومنزل الربكات، ويا فاطر األرضني والسموات، يا من ضّجت إليه األصوات مبختلف 
اللغات تسأله احلاجات، حاجيت أن تغفر يل ولوالدّي، وأن تؤنسين يف دار البلى إذا نسيين أهل 

ك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب الدنيا، لبّيك وسعديك واخلري كله بيدي
إليك. اللهم صل على حممد وآل حممد. اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك  



كلمة احلق يف الرضا والغضب، وأسألك القصد يف الفقر والغىن، وأسألك نعيًما ال ينفد، وقرة عني ال 
اء، وبرد العيش بعد املوت، والشوق إىل لقائك عن غري ضراء تنقطع، وأسألك الرضا بعد القض

مضرة، وال فتنة مضلة. اللهم زيّنا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين، غري ضاّلني وال مضّلني، سلماً 
ألوليائك، حربًا ألعدائك. اللهم أعِط نفسي تقواها، وزّكها أنت خري من زّكاها، أنت ولّيها وموالها. 

 أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن. اللهم إين يف يوم حرام، يف بلد حرام، يف شهر اللهم إين
حرام، أسألك أن ال جتعلين أشقى خلقك املذنبني عندك، وال أخيب الراجني ملا لديك، وال أحرم 
اآلملني لرمحتك، الزائرين لبيتك، وال أخسر املنقلبني من بالدك. اللهم استجب يل مجيع دعائي، 

شركين يف دعاء عبادك الصاحلني. اللهم إين قد دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه، فال حترمين الرجاء وأ
الذي عرّفتنيه. اللهم هذا الدعاء ومنك اإلجابة، وهذا اجلهد وعليك اّتكالنا، ال إله إال اهللا وحده ال 

ير. سبحان اهللا شريك له، له امللك وله احلمد، حيىي ومييت، بيده اخلري، وهو على كل شيء قد
واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. اللهم صل على حممد 

وعلى آل حممد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك محيد جميد. ربنا آتنا يف الدنيا 
  حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.)).

ية وذكر اهللا سبحانه والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم والدعاء وتكثر من التلب
والتالوة ، فهذا يوم عظيم، وجممع جليل، تسكب فيه العربات، وتستقال فيه العثرات، وتعتق فيه 

  الرقاب، ويتفضل على عباده رب األرباب.

 فصل في اإلفاضة

تحب أن متر من بني العلمني إن أمكن بال فإذا غربت الشمس ودخل جزء من الليل أفضت، ويس
مشقة، وقل: (( اللهم صّل وسلم على حممد وعلى آل حممد، وال جتعله آخر العهد من هذا املوقف، 
واقلبين مفلًحا منجًحا مستجابًا يل، مرحوًما مغفورًا يل بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك، 

والربكة والرمحة والرضوان واملغفرة، وبارك يل فيما أرجع وأعطين أفضل ما أعطيت أحًدا منهم من اخلري 
إليه من ولد وأهل ومال، وبارك هلم ّيف يا كرمي، إليك اللهم أرغب، وإياك أرجو، فتقّبل نُسكي، وال 
ختّيبين.)). وتالزم التلبية وقراءة القرآن والدعاء، وال ترتك االستغفار لقوله عز وجل: ﴿ مث أفيضوا من 



الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ﴾، وتقصد يف سريك بسكينة ووقار وتقول: (( حيث أفاض 
اللهم ارحم موقفي، وزّك عملي، وسّلم يل ديين، وتقّبل مناسكي.)). فإذا وصلت املأزمني قلت: (( 
اهللا أكرب اهللا أكرب، سبع مرات. اللهم صّل على خريتك من خلقك حممد األمني، وعلى آل حممد 

يبني الطاهرين. إهلي إىل ما ها هنا دعوتين، ومبا عندك وعدتين، وقد جئتك بتوفيقك وفضلك، الط
فارمحين وجتاوز عين، وامنحين توفيق املتقني، وإخالص العارفني، وهداية املوقنني، واستغفار الوجلني، 

سواك،  واعمر قليب بذكرك، ولساين بشكرك، واستعمل جوارحي يف رضاك، وأغنين عن مّد يدي إىل
بفضلك وكرمك. ويف خرب جابر: ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد شنق بالقصوى 
الزمام حىت أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمىن: أيها الناس السكينة السكينة، كلما 

والعشاء بأذان  أتى جبالً من اجلبال أرخى هلا قليًال حىت تصعد، حىت أتى املزدلفة فصلى ا املغرب
  واحد وإقامتني، ومل يسّبح بينهما شيًئا...))، إىل آخره.

ومل يصم الرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم عرفة، فإم ملا اختلفوا يف ذلك أرسلت أم الفضل 
 زوج العباس رضي اهللا عنهم بلنب، فشربه صلى اهللا عليه وآله وسلم على الناقة ليبني هلم، ولعله تركه
مع ما قاله فيه صلى اهللا عليه وآله وسلم من الرتغيب لئال يشق على أمته، كما ترك إحياء ليلة 

  مزدلفة مع جده صلى اهللا عليه وآله وسلم دائًما، واهللا أعلم.

 فصل في النسك الخامس: المبيت بمزدلفة

هم ابن عباس املبيت أكثر الليل مبزدلفة ليلة النحر، وهو واجب وليس بركن، خالف مجاعة من
  والبصري. وعند الشافعي انه سنة ال غري، والصحيح األول وقد سبق الكالم.

حدود مزدلفة: وهي ما بني مأزمي عرفة ومأزمي وادي حمسر من اليمني والشمال شعابه وقوابله. 
  واملأزم الطريق الضيق بني اجلبلني.

   



 فصل في النسك السادس: الجمع بين العشائين في مزدلفة

املغرب والعشاء فيها بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو املقصود من اجلمع. وعند الشافعي انه صالة 
سنة ال غري. والدليل على أنه نسك، قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ألسامة: (( الصالة أمامك ))، 

لي اإلمام أخرجه اإلمام املؤيد باهللا والبخاري ومسلم، وقول أمري املؤمنني عليه السالم: (( ال يص
املغرب والعشاء إال جبمع...)) إىل آخره، وفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم كما سبق بأذان وإقامتني  
كما سبق يف اخلرب، وهو زيادة على ما يف اموع وغريه من إقامة واحدة، فيجب قبوهلا، وهي يف 

انون واملغمى عليه منسك اإلمام زيد بن علي عليهما السالم. وال دم على احلائض والنفساء و 
  برتكهما.

فإن صالمها قبل أن يصل مزدلفة مل جيزه إال أن خيشى فواما، ويلزمه دم على املذهب، فإن فرق 
بينهما لعذر فعند املنصور باهللا واألمري احلسني ال دم عليه، واملذهب أنه يلزمه الدم كما لو صالمها يف 

  غري املزدلفة ولو لعذر.

 غريها مث وصلها ويف الوقت بقّية لزمه اإلعادة، وال تصح صالما يف غريها إال فلو صالمها يففرع: 
لعذر، ولوصالمها قبل اإلحرام مث أحرم لزمته اإلعادة على املذهب، وقيل ال إعادة وال دم؛ أفاده يف 

  املقصد احلسن.

الشيء وقرره املفيت، فلو استأجر حايًضا أو نفساء للمبيت مبزدلفة لزم دم على املذهب، وقيل فرع: 
  وهو املختار.

 فصل في النسك السابع: الدفع من مزدلفة

الدفع منها قبل الشروق ولو ليالً. وعند اإلمام املنصور باهللا: ال دم على من مل يدفع قبل الشروق. 
  والدليل على أنه نسك فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم، واخلرب السابق يف خمالفة أهل الشرك.

علم أن الدفع هذا نسك مستقل غري املرور باملشعر، ووقته من الليل إىل الشروق على افائدة: 
املذهب. واملختار أنه ال يصح ليالً إال ملن رخص هلم، فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر 



 وعاد إليها ومل خيرج إال بعد الشروق مل يلزمه دم، ألنه صدق عليه أنه قد دفع قبل الشروق، ومر
باملشعر بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فقد فعل ما أمر به، ومل يرد ي عن العود إليها. وقد أدخل 

يف البحر و األزهار وغريمها هذين النسكني يف املبيت، فجعلوا املناسك عشرة مع أما نسكان 
  عندهم، وذكرما منفردين زيادة يف اإليضاح.

 لحرامفصل في النسك الثامن: المرور بالمشعر ا

املرور باملشعر احلرام، واملقصود به هنا املزدلفة كلها. ووقت املرور باملشعر احلرام بعد طلوع الفجر يوم 
  النحر إىل طلوع الشمس، وعند أيب حنيفة والشافعي انه مستحب.

اعلم أنه يطلق املشعر احلرام على املزدلفة كلها، ويدل عليه خرب ابن عباس رضي اهللا عنهما فائدة: 
لطويل يف تعليم جربيل عليه السالم إلبراهيم صلى اهللا عليه وآله وسلم املناسك، وفيه أنه أتى به ا

مجعا فقال: (( هذا املشعر احلرام.))، أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري، قال اهليثمي رجاله ثقات، 
أزمني إىل احلياض إىل وهو مراد اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم يف قوله: (( حد املشعر إىل امل

وادي حمسر.))، ويطلق على موضع خاص من املزدلفة كما يف خرب اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي عليهم السالم: (( مث يبيتون ا، فإذا صلى الفجر وقف بالناس عند املشعر احلرام 

رب الصادق عن الباقر عن حىت تكاد الشمس تطلع، مث يفيضون وعليهم السكينة والوقار.)). ويف خ
جابر: (( حىت أتى املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ومل يسّبح بينهما شيًئا، 

مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت طلع الفجر، وصلى الفجر حني تبني له الصبح 
فاستقبل القبلة، فدعا اهللا وكربه وهلله بأذان وإقامة، مث ركب القصوى حىت أتى املشعر احلرام، 

ووحده. فلم يزل واقًفا حىت أسفر جًدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ...))، اخلرب. والذي يدل على 
أن اإلمام اهلادي عليه السالم أراد يف حتديده للمشعر املعىن العام وأنه يثبت املعىن اخلاص قوله يف 

وليمِض حىت يقف عند املشعر احلرام، ويذكر اهللا سبحانه.))، األحكام: (( فإذا طلع الفجر، فلريحتل 
إا إمنا  - واهللا أعلم  -وقد سبق له أن قال يف حج إبراهيم صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ويقال 

مسيت مزدلفة الزدالف الناس منها إىل ِمىن، وإمنا مسي موضعها مجًعا ألنه مجع بني الصالتني، مث 
وقف على الضرب، الذي يقال له قـُزَح ووقف الناس حوله، وهو املشعر ض حني طلع الفجر ف



احلرام الذي أمر اهللا بذكره عنده...)) إىل آخره. والراجح أنه حقيقة يف أحدمها جماز يف اآلخر من 
إطالق اسم اجلزء على الكل أو العكس، ومن مل حيقق هذا اضطرب فهمه. وقد نظر بعض الفقهاء 

 حتديد املشعر، وسببه ما ذكرت لك. قال ابن عبد الرب وتبعه املقبلي أن املشعر على كالم اإلمام يف
واملزدلفة ومجعا ثالثة أمساء ملوضع واحد. ونقل عن الزخمشري أنه قال: (( هو قزح أو املزدلفة 

مجيعها.))، وقال: (( قزح هو اجلبل الذي يقف عليه اإلمام.)). ويف املصباح: (( واملشعر احلرام جبل 
بآخر مزدلفة وامسه قزح.))، انتهى. وهو بضم القاف وفتح الزاي وآخره حاء مهملة، وهو اجلبل 

املعروف، وقد بين عليه بناء وحتته مسجد، وتسميته بقزح كما نص عليه اإلمام اهلادي إىل احلق قد 
على  وردت يف اخلرب يف اجلامع الكايف عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( فلما أصبح وقف

قزح.)). وقال: (( هذا قزح وهو املوقف، ومجع كلها موقف غري بطن حمسر.)). وعن علي عليه 
السالم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا أصبح جبمع أتى قزح فوقف عليه، وقال: (( هذا قزح 

  وهو املوقف، ومجع كلها موقف.))، أخرجه أبو داود والرتمذي، وقال حسن صحيح.

نده مؤكد وقد أوجبه القاضي زيد، وهو قوي لألمر به يف اآلية الكرمية لكن ال خبصوص والذكر ع
املكان لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ومجع كلها موقف.))،. ويسّن فيه استقبال القبلة والدعاء 

ما قاله  والتكبري والتهليل والتوحيد كما سبق عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. ومن خمتار الدعاء فيه
اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم بعد كالمه السابق: (( فإذا أتى املشعر احلرام فليقل: اللهم هذا 
املشعر احلرام الذي تعبدت عبادك بالذكر لك عنده وأمرم به فقلت: ﴿ فإذا أفضتم من عرفات 

ك، واإلقرار بعدلك يف كل فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام ﴾ وال ذكر لك أذكرك به أعظم من توحيد
أمورك، والتصديق بوعدك ووعيدك، فأنت اهللا ال إله سواك، وال أعبد غريك،تعاليت عن شبه خلقك، 
وتقدست عن مماثلة عبيدك، فأنت الواحد الذي ليس لك مثيل،وال يعدلك عديل، مل تلد ومل تولد 

ق األولني واآلخرين، والباعث ومل يكن لك كفؤا أحد. األول قبل كل شيء، واملكون لكل كائن، خال
لكل اخلالئق يوم الدين، الربّي عن أفعال العباد، املتعايل عن القضاء بالفساد، صادق الوعد والوعيد، 
الرمحن الرحيم، أسألك يا رب األرباب، ويا معتق الرقاب يف يوم احلساب، أن تعتقين من النار، وأن 

تها األار، فإنك واحد قهار جبار. اللهم اغفر جتعلين بقدرتك يف خري دار يف جنات جتري من حت
يل ولوالدّي وما ولدا واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات. اللهم لك احلمد كما ابتدأت 
احلمد، ولك الشكر وأنت ويل الشكر، ولك املن يا ذا املن واإلحسان. اللهم فأعطين سؤيل يف 



ى. وتقرأ سورة القدر، وإن كان يف الوقت سعة زدت يف دنياي وآخريت فانك جواد كرمي.))، انته
الدعاء: (( احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات. اللهم إين عبدك وأنت 
ريب، أسألك الُيمن واإلميان والتسليم والسالم واإلسالم. اللهم رب املشعر احلرام صل على حممد 

ى النار. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب وآله، وحّرم جسدي ووالدي عل
النار. اللهم لك احلمد كله،ولك اجلالل كله، ولك التقديس كله، اغفر يل مجيع ذنويب، واعصمين 
فيما بقي من عمري، وارزقين عمالً صاحلًا ترضى به عين يا ذا الفضل العظيم. اللهم أعطين خري 

ين من كل شر يف الدنيا واآلخرة، وارزقين جوامع اخلري كله. اللهم صل وبارك الدنيا واآلخرة، وأجر 
وترّحم وحتنن وسّلم على رسولك حممد األمني وعلى آله الطاهرين.))، وما حضرك من ذكر اهللا 

أسرعت يف املشي،  - وهو ما بني مزدلفة ومىن -سبحانه. وال ترتك التلبية، ومىت بلغت وادي حمسر 
ًبا حرّكت دابتك مقدار رمية حجر، يف خرب الصادق عليه السالم: (( حىت أتى بطن وإن كنت راك

  حمسر فحّرك قليال.)).

بني كل مشعرين برزخ ليس منهما، فبني ِمىن ومزدلفة حمسر، وبني مزدلفة وعرفات عرنة، فائدة: 
أجب دعويت، وجتوزه وأنت تقول: (( اللهم صل على حممد وآل حممد، وسّلم عهدي، واقبل توبيت، و 

  واغفر زليت، وأقل عثريت، وآنس وحشيت يف قربي، واخلفين يف أهلي وما تركت بعدي.)).

يف املزدلفة أربعة مناسك: املبيت ا أكثر الليل، ومجع العشائني فيها، والدفع قبل الشروق، تنبيه: 
وبرتك أحدها دم، وقد واملرور باملشعر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. فيلزم برتكها كلها أربعة دماء، 

  سبق اخلالف.

  فائدة: من أين تؤخذ الحصى؟

مل يؤثر عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسّلم أخذ احلصى يف هذه الليلة، بل أمر بأخذها من وادي 
حمسر، ومن مىن. ففي خرب جابر رضي اهللا عنه قال: (( ملا بلغنا وادي حمسر قال: خذوا حصى 

خرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد. وعنه صلى اهللا عليه وآله وسّلم أنه اجلمار من وادي حمسر.))، أ
قال حني دفعوا : (( عليكم بالسكينة ))، وهو كاٍف ناقته حىت دخل حمسرا قال: (( عليكم حبصى 
اخلذف )) الذي يرمي به اجلمرة، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن الفضل بن العباس رضي اهللا 



ف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى عنهما، وكان رِدْ 
اهللا عليه وآله وسّلم غداة العقبة وهو على راحلته: (( هات الُقْط يل ))، فلقطت له حصيات من 
حصيات اخلذف، فلما وضعتهن يف يده قال: (( بأمثال هؤالء، إياكم والغلّو يف الدين، فإمنا أهلك 

ان قبلكم الغلّو يف الدين. ))، أخرجه النسائي. فهذا العمل الذي اعتاده الكثري ليلة مزدلفة من من ك
االشتغال بلقطها مع ما حيصل به من األذى مبرور بعضهم على بعض، وإيقاظ النائمني، وقد يتلوث 

أو بالنجاسات، ال أصل له. وهي جتزي من أي مكان باإلمجاع ما مل تكن مستعملة أو مغصوبة 
متنجسة. وإمنا استحب تقدمي أخذها قبل الوصول إىل اجلمرة لئال يشتغل عن الرمي، لكن ال على 
هذه الصفة املشتملة على عدة مكروهات. يف أمايل أمحد بن عيسى بالسند عن أيب جعفر عليهم 
السالم: (( وخذ احلصى من املزدلفة إن شئت أو رحلك مبىن،كل ذلك ال بأس به، ولتكن كل 

  قدر أمنلة حصى اخلذف...))، اخل. حصاة

وصح عن عبداهللا بن احلسن عليهما السالم أنه أخذها من مىن. وقال القاسم بن إبراهيم عليهما 
السالم: (( يستحب محله من املزدلفة، وإن أخذا من غريها فال بأس، وإن غسلته فحسن، وإن مل 

ادي إىل احلق عليه السالم: (( فإن َأَخذه آخذ تغسله فال بأس إذا مل يكن فيه قذر يتبني.)). وقال اهل
من بعض جبال مىن أو أوديتها أجزاه ذلك، ويستحب له أن يغسله إن رأى فيه دنًسا أو أثرًا. وإن 
  رمى راكًبا أجزاه، وال يرمي باحلصى إال مفرقًا واحدة واحدة، يكرب مع كل حصاة...))، إىل آخره.

لذي بّلغنيها ساًلما معاىف. اللهم هذه مىن قد أتيتها، وأنا ومىت وصلت ِمىن قلت: (( احلمد هللا ا
عبدك ويف قبضتك، أسألك أن متّن علّي مبا مننت به على أوليائك. اللهم إين أعوذ بك من احلرمان 
واملصيبة يف ديين ودنياي. اللهم أمت يل حجي يف عافية وسالمة، وارمحين واغفر يل ولوالدي يا أرحم 

  الرامحني.)).

 ي النسك التاسع: الرميفصل ف

  وقت الرمي:



يرمي أول يوم مجرة العقبة، ووقت أدائه من فجر يوم النحر على املذهب، وقول أيب حنيفة ومالك 
وأمحد. وروى اإلمام حيىي بن محزة عليه السالم عن العرتة عليهم السالم والشافعي رضي اهللا عنه: أنه 

النحر. واملختار أنه من طلوع الشمس، ملا رواه من ضحى. وعن الشافعي: من النصف األخري ليلة 
وهو يوم  -اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السالم قال: (( أيام الرمي يوم النحر 

يرمي فيه مجرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة، وال يرمي  -العاشر 
هللا عليه وآله وسّلم وقوله: ( ( ال ترموا حىت تطلع ، اخل. ولفعله صلى ا…))يومئذ من اجلمار غريها

الشمس ))، أخرجه اخلمسة إال النسائي، وصححه الرتمذي، ورواه أمحد والبيهقي وغريهم عن ابن 
عباس. وقد صح أنه صلى اهللا عليه وآله وسّلم رمى ضحى يوم النحر كما يف خرب جابر وغريه. وقوله 

موا حىت تطلع الشمس. ))، يبني أنه جائز من طلوعها، وال صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ال تر 
تفاوت بني الوقتني، وال حجة للقائلني جبوازه من بعد الفجر مبا يف بعض الروايات عن ابن عباس عنه 
صلى اهللا عليه وآله وسّلم: (( ال ترموا حىت تصبحوا. )) ألنه مطلق مقيد خبرب طلوع الشمس. وروي 

  عن القاسم بن إبراهيم، وهو يف أحكام اهلادي إىل احلق عليه السالم.هذا القول يف األمايل 

وآخر وقت أدائه فجر ثانيه، هذا قول أهل املذهب وغريهم. وقال املنصور باهللا عليه السالم وابن أيب 
ويف رواية ابن عباس كان  قلت:النجم: (( إىل الزوال يوم النحر.)). وعن الشافعي: إىل الغروب. 

هللا عليه وآله وسّلم ُيسأل يوم النحر مبىن، فقال له رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: النيب صلى ا
(( ال حرج ))، أخرجه البخاري، ما يدل على جوازه يف املساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال 

صح ويدخل فيه الليل، وإن كان السائل املذكور رمى بالنهار، إذ قد تعلق باملساء ومل يبني له أنه ال ي
  إال النهار، فهذا أشف ما يستدل به. واَألوىل أن ال يرتك إىل الليل إال لعذر.

  المرخص لهم بالرمي في النصف األخير:

وللمرأة واخلنثى واملريض واخلائف واملرافق واحملرم وحنوهم الرمي من النصف األخري ليلة النحر مسألة: 
 عليه وآله وسّلم قّدم النساء والصبيان وضعفة أهله ال قبله، فال جيزي إمجاعاً، خلرب أن النيب صلى اهللا

يف السحر، مث أقام هو حىت وقف بعد الفجر، رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السالم، 
  واألخبار يف هذا معروفة.



واَألوىل للرفيق واحملرم إن مل يكن عليهم حرج أن ال يرموا إال بعد طلوع الشمس لقوله صلى قلت: 
ليه وآله وسّلم البن عباس كما مر. ويف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى عن القاسم بن إبراهيم اهللا ع

عليهم السالم عن رمي قبل طلوع الفجر، قال: (( رخص ذلك للنساء، وال يرمي الرجال إال بعد 
  طلوع الشمس.)).

  فرع: الحكم في المرخص له:

م املبيت أكثر الليل. فإن كانوا باتوا أكثر الليل ويلزمهم دمان على املذهب لعدم املرور باملشعر، وعد
  وعادوا فوقفوا بعد طلوع الفجر قبل شروق الشمس مل يلزمهم دم، وإن تركوا أحدمها لزمهم دم واحد.

واملختار أنه ال يلزم املرخص هلم دم هنا مطلًقا، إذ مل ينقل أنه صلى اهللا عليه وآله وسّلم ألزمهم، وهو 
جيوز تأخريه عن وقت احلاجة. ال يقال قد اكتفى بقوله: ((من ترك نسًكا فعليه  يف مقام البيان، وال

دم ))؛ ألن ذلك عام وهذا خاص؛ وألن اإلذن هلم يفيد عدم الوجوب عليهم؛ فال يكون يف حقهم 
نسًكا؛ وألنه قد سبق الكالم عليه. واملعلوم أنه لو لزمهم ألخرَِج، ولو ُأخرِج لنقل كما نقلت تفاصيل 

ال احلج لتوفر الدواعي إىل نقلها، وإمنا أطوي التفصيل يف مثل هذا لالختصار واالعتماد على أعم
  فهم الناظر.

 فصل في عدد حصيات الرمي

  عدد حصيات الرمي:

والرمي يكون بسبع حصيات، خلرب الصادق عليه السالم: (( حىت أتى بطن حمسر فحّرك قليال، مث 
اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة، فرماها بسبع سلك الطريق الوسطى اليت خترج على 

  حصيات يكّرب مع كل حصاة منها مثل حصى اخلذف...))، اخلرب.

وال جيزي بالبندق أو الوضف أو اخلذف، وال بالشجر والكحل والزرنيخ، وحنو ذلك على املذهب. 
ل حجر إال املنطبع كالذهب وعند زيد بن علي عليه السالم: جيزي، وعند أيب حنيفة: جيزي بك



والفضة. ويف البحر عن العرتة: ال جيزي الياقوت والزمرد والعقيق وحنوها. وعند اإلمام حيىي والشافعي: 
  جيزي ألا أحجار.

واألحوط احلصى لقوله صلى اهللا عليه وآله وسّلم : (( بأمثال هؤالء )). ويستحب أن تكون  قلت: 
  ما أُطِلق عليه اسم احلصى.كاألمنلة، وجيزي بأصغر وأكرب مه

وتكون مرتبة، فلو رمى ا دفعة واحدة أعاد الكل ولو ناسًيا. وعن الناصر وأيب حنيفة والشافعي: 
  جيزي عن واحدة. وعن الناصر: إن فعل ناسًيا أجزأ عن الكل. والعربة خبروجها عن اليد.

هلا سواء أصاا أم أصابه، وإن وال يشرتط أن يصيب اجلمرة، بل يقصد املرمى وهو موضع اجلمرة وحو 
قصد إصابة البناء فال جيزي على املذهب، ألنه مل يقصد املرمى. واملرمى هو القرار ال البناء املنصوب. 

وقال الفقيه حيىي: جيزي، ألن حكم اهلواء حكم القرار، وقّواه املفيت، واختاره اإلمام شرف الدين 
أو إنسانًا مث اندفعت إىل احملل بغري دفع الذي وقعت فيه  وغريه، وهو قوي. فلو أصابت احلصاة بعريًا

أجزأ. فلو التبس فال جيزي. وكذا إن التبس وقوعها يف احملل أم يف غريه، وكذا لو طفت من فوق 
اجلمرة أو قصرت عن بلوغها، وكذا إن قصد غريها، ولو أصاا فال جيزي. كذا ذكروه للمذهب وهو 

حرام كافية عن نية أعمال احلج، واَألوىل أن يقال: إن نية احلج كافية خالف ما قرروه من أن نية اإل
  حيث مل تكن له نية، أما إذا نوى غري ذلك فال جتزي، فهذا هو املختار.

وجيب أن تكون احلصاة مباحة طاهرة لكونه عبادة، فال تصح مبعصية، وقد أمر جر الرجز. مسألة: 
السالم أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسّلم غسلها، وعند وقد روى اإلمام اهلادي إىل احلق عليه 

  اإلمام حيىي أنه يكره باملتنجس واملغصوب فقط.

ويف قلت: وجيب أن تكون غري مستعملة قد أسقطت واجًبا قياًسا على املاء، كذا استدل يف البحر. 
األصل، الذي هو املاء املستعمل، خالف اإلمام زيد بن علي والناصر واملؤيد باهللا عليهم السالم 
وغريهم. ومل يتضح دليل على عدم اإلجزاء ال يف املاء وال يف احلصى. وقد نسب يف البحر عدم 

حتياط واخلروج اإلجزاء للمذهب وأمحد بن حنبل، والقول خبالفه للشافعي وأصحابه. واَألوىل تركه لال
عن العهدة بيقني. ويف البحر: ويكره أخذها من اجلمرة لقول ابن عباس: (( الرمي قربان ))، قال يف 
التخريج: فما يقبل منه رفع، وما مل يتقبل منه ترك. هكذا يف االنتصار. والذي يف اجلامع عن ابن 



ين وساق يف معىن ذلك روايات. عباس قال: لوال ما يرفع الذي يتقبل لكانت أعظم من ثبري، ذكره رز 
وفيه عن العرتة: ويكره أخذ احلصى من املسجد حلرمتها، ولقوله صلى اهللا عليه وآله وسّلم :(( إن 

حصى املسجد لتناشد من أخرجها ))، قال يف التخريج: لفظه يف اجلامع عن أيب هريرة قال أبو بدر 
يه وآله وسّلم: (( إن احلصى لتناشد اهللا الذي شجاع بن الوليد: أراه قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عل

  خيرجها من املسجد ليدعها )) أخرجه أبو داود، انتهى.

يلزم أن يكون بينه وبني اجلمرة من البعد مقدار ما يسمى رامًيا ال ملقًيا، وقد قّدر بعشرة أذرع فائدة: 
  ومخسة عشر. وقال الناصر: مخسة أذرع.

 فصل في مندوبات الرمي

كون على طهارة، وأن يضع احلصى يف اليسرى، ويرمي باليمىن، وأن يكون من بطن ندب أن ي
الوادي، وجيعل البيت عن يساره وِمىن عن ميينه، ويكّرب مع كل حصاة. ويف شرح األحكام بسنده إىل 
اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم قال: (( إن أتيت اجلمرة العظمى اليت 

قبة فارمها بسبع حصيات، يكون بينك وبينها حنو من مخسة أذرع، وكّرب مع كل حصاة، عند الع
وقل: (( اللهم ازجر عين الشيطان، اللهم تصديًقا بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعله حًجا مربورًا، 
وعمالً متقبًال، وذنًبا مغفورًا.)). وإن شئت قلت ذلك مع كل حصاة، وإن شئت قلت حني تفرغ 

  رميك حني تريد االنصراف.)). من آخر

ويصح راكًبا وراجالً، واختلف يف األفضل، فعند الناصر واإلمام حيىي والفريقني: الراكب لفعله صلى 
اهللا عليه وآله وسّلم، وعند القاسم واهلادي: الراجل لتقدميه يف قوله تعاىل: ﴿ يأتوك رجاالً ﴾، وفعله 

ظهر أنه ليتمكن اجلميع من رؤيته صلى اهللا عليه وآله واأل قلت:صلى اهللا عليه وآله وسّلم لعذر. 
وسّلم؛ عن جابر قال: (( رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يرمي اجلمرة على راحلته يوم النحر 
ويقول : (( لتأخذوا عين مناسككم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه )) ))، أخرجه 

ذكر التكبري. وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه انتهى إىل أمحد، ومسلم، والنسائي. وقد سبق 
اجلمرة الكربى، فجعل البيت عن يساره، وِمىن عن ميينه ورمى بسبع، وقال: (( هكذا رمى الذي 

أُنزلت عليه سورة البقرة.))، متفق عليه. ويف رواية ألمحد أنه انتهى إىل مجرة العقبة، فرماها من بطن 



راكب يكرب مع كل حصاة، وقال: (( اللهم اجعله حًجا مربورًا وذنًبا  الوادي بسبع حصيات وهو
مغفورًا.))، مث قال: (( ههنا كان يقوم الذي أُنزلت عليه سورة البقرة.)). ويف اجلامع الكايف من كالم 
حممد: (( فإذا أتيت ِمىن فضع رحلك ا، وتوضأ إن مل تكن متوضًئا، والغسل أفضل. مث ائت مجرة 

وارمها من بطن الوادي بسبع حصيات.)). وروي ذلك  -وهي أقرب اجلمرات إىل مكة  -العقبة 
عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسّلم. ويف األحكام: (( فإذا انتهى إىل ِمىن، فليمِض على حاله حىت 
  يأيت مجرة العقبة من بطن مىن فريميها بسبع حصيات، يقول مع كل حصاة: ال إله إال اهللا، واهللا أكرب

كبريا، واحلمد هللا كثرياً، وسبحان اهللا بكرًة وأصيالً. مث ليقطع التلبية مع أول حصاة رمى ا...))، إىل 
  آخره.

وقد صح عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسّلم أنه مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة يف خرب قلت: 
 مزدلفة، والفضل من مزدلفة إىل الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وكان أسامة رديفه من عرفة إىل

  مىن.

 فصل في االحالل بعد الرمي

وحيل بعد رمي مجرة العقبة كل حمظورات اإلحرام غري الوطء، والشيء يف مقدماته ولو أمىن على 
املذهب إال اإلمث. وقيل ال إمث، وهو ظاهر األزهار، واألحوط الرتك. وال يتحلل برمي غري مجرة العقبة 

ول وال الثاين وال الثالث. وعند مالك: ال حيل الطيب إذ هو من توابع النكاح. وأحلق ال يف اليوم األ
  الليث الصيد بالنساء إلشراكهما يف التكفري.

والتحليل يقع بأول حصاة، ولو مل يتم الرجم على املذهب، ويف البحر ما لفظه: العرتة فائدة: 
حصاة حيل كل حمظور إال النساء لقوله صلى اهللا والفريقان، وبعد احللق السيد حيىي، أو الرمي بأول 

عليه وآله وسّلم : (( إذا رميتم وحلقتم... )) اخلرب. قال يف التخريج: متامه فقد حل لكم الطيب 
وأخرجه بدون الثياب أمحد وأبو داود قلت: والثياب وكل شيء إال النساء، هكذا يف الشفاء، انتهى. 

ة، وأخرج أبو داود واحلاكم والبيهقي من حديث أم سلمة، قال والدارقطين والبيهقي من حديث عائش
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم اجلمرة وحنرمت اهلدي أنكم 
قد حللتم من كل شيء إال النساء حىت تطوفوا بالبيت. ))، أفاده يف الروض. ويف اموع عن علي 



ا طاف الرجل طواف الزيارة، َحل له الطيب والنساء، وإن قصر وذبح ومل يطف عليه السالم: (( فإذ
طواف الزيارة َحل له الطيب واللباس، ومل حيل له النساء حىت يطوف بالبيت.)). قال يف الروض: 

فهو تصريح بأن الطيب وحنوه من حمظورات اإلحرام ما عدا النساء قد حل بالتقصري والذبح املرتتبني 
:  -أي علي عليه السالم  - لرمي وإن مل يذكره، فقد صرح به عليه السالم فيما يأيت من قوله على ا

((أول املناسك يوم النحر رمي اجلمرة، مث الذبح، مث احللق، مث طواف الزيارة...))، إىل آخره. قال 
قع التحلل وأنه ي -يعين بعد الرمي  -قوله: (( إن قصر وذبح يشعر بأنه ال بد من جمموع األمرين 

بذلك. مث نقل عن البدر التمام أنه ال قائل مبجموع األمرين، فتحمل رواية اجلمع على أن األحسن 
أن يفعل احللق بعد الرمي، وإن مل يكن الزًما.))، انتهى. ويف سبل السالم: ( والظاهر أنه جممع على 

  حل الطيب وغريه إال الوطء بعد الرمي وإن مل حيلق.))، انتهى.

يف اإلمجاع نظر، واألحوط عندي فعل اجلميع قبل اإلحالل لظاهر هذا، وملفهوم اخلرب و قلت: 
السابق: إذا رميتم وحلقتم، وإذا رميتم اجلمرة وحنرمت اهلدي. واملقصود به اهلدي الواجب. وقد اختار 

وعند بعض األئمة أنه ال حيل إال بعد الرمي واحللق. واملذهب أنه حيل بالرمي بأول حصاة كما مر. 
املؤيد باهللا عليه السالم: أنه يندب تقدمي الرمي مث الذبح مث احللق أو التقصري، وان أي الثالثة فعل 

بعد فجر النحر فقد حلت له احملظورات ماعدا الوطء. فللمجتهد نظره، وغريه يكفيه قول من ترتجح 
  له متابعته من األعالم ﴿ ال يكلف اهللا نفًسا إال وسعها ﴾.

املذهب وبعض األئمة ال يوجبون احللق أو التقصري يف احلج. وعند اإلمام الناصر واملؤيد أهل تنبيه: 
باهللا وأيب طالب وأيب حنيفة والشافعي ومالك: أنه نسك واجب، وهو املختار لظاهر األدلة، ولفعله 

الم: صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد قال:(( خذوا عين مناسككم )). وقال أمري املؤمنني عليه الس
أول املناسك يوم النحر رمي اجلمرة مث الذبح مث احللق، كما سبق. وفائدة اخلالف أن من جعله نسًكا 

يوجب حلق الرأس أو التقصري، ويوجب لرتكه دًما، وجييز تقدميه على الرمي وغريه، وتقدمي الرمي 
فضل احللق ألنه عنده مندوب ال غري، ويقع اإلحالل به. وعلى القول بأنه غري نسك العكس. واأل

صلى اهللا عليه وآله وسلم دعا للمحلقني ثالثًا وللمقصرين مرة واحدة كما رواه أمري املؤمنني عليه 
السالم وغريه. واملشروع للنساء التقصري، أخرج الرتمذي عن علي عليه السالم: (( ى أن حتلق املرأة 

ليس على النساء حلق، إمنا على  رأسها.)). وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: ((



النساء التقصري.))، وهذا جممع عليه وهو يف حقهن ُمثله، فإن حلقن أجزأ؛ ذكره يف حواشي األزهار، 
  وسيأيت متام الكالم عليه يف العمرة ألنه نسك فيها باالتفاق.

  من قّدم طواف الزيارة، حّل له مجيع احملظورات من وطء وغريه.مسألة: 

  حل كل شيء من محظورات اإلحرام بطواف الزيارة: الدليل على

قال أمري املؤمنني عليه السالم: (( فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حّل له الطيب والنساء...))، ومل 
يفصل بني تقدميه وتأخريه. ومفهوم الشرط يف حترمي الطيب قبل الطواف غري مأخوذ به ملنطوق ما 

للباس ))، وقوله صلى اهللا عليه وآله وسّلم: (( إذا رميتم..)) تقدم من قوله: (( حل له الطيب وا
  اخلرب املتقدم.

وال دم للرتتيب بينه وبني الرمي، ألنه غري نسك. وحكى يف حواشي الشرح عن املنصور باهللا لزومه. 
س ويدل على عدم اللزوم األخبار املروية يف رفع احلرج عن التقدمي والتأخري، منها ما روي عن ابن عبا

رضي اهللا عنهما قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال :(( ال حرج )) 
  ؛ أخرجه البخاري، وسيأيت هلذا مزيد.

 فصل في ترتيب أعمال يوم النحر

يف جمموع اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم: (( أول املناسك يوم النحر: 
قبة، مث الذبح، مث احللق، مث طواف الزيارة.)). و أخرج الستة إال ابن ماجه عن أنس أن رمي مجرة الع

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم رمى مجرة العقبة يوم النحر، مث رجع إىل منزله مبىن فدعا بذبح 
، مث أخذ فذبح، مث دعا باحلالق فأخذ بشق رأسه األمين، فجعل يقسم بني من يليه الشعرة والشعرتني

بشق رأسه األيسر فحلقه، مث قال : (( هاهنا )) فدفعه إىل أيب طلحة. ويف خرب الصادق عن جابر 
رضي اهللا عنهم: (( رمى من بطن الوادي، مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثًا وستني بدنة، مث أعطى 

 قدر فطبخت، فأكال علًيا فنحر ما َغَرب.))، وأشركه يف هديه، مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف
من حلمها وشربا من مرقها، مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم فأفاض إىل البيت فصلى 
مبكة الظهر...))، ويف خرب ابن عمر أنه صلى الظهر مبىن، وخرب جابر أرجح لوجوه ال يسع املقام 



ه بأصحابه مجاعة مبىن لينالوا فضل ذكرها. ويف سبل السالم: (( وَمجْع بينهما، أنه صلى مبكة مث أعاد
  اجلماعة خلفه.))، انتهى، وهو ضعيف كما ال خيفى.

 الخطب في الحج

وقد خطب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسّلم يف يوم النحر، وبّني هلم فضل ذلك اليوم، والشهر 
الشاهد الغائب، وأال احلرام، والبلد احلرام، وأن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم عليهم حرام، وأن يبلغ 

يرجعوا بعده كّفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض. وفتح اهللا له األمساع حىت مسعه الناس يف منازهلم، 
وودّع الناس. قال ابن عباس يف هذه اخلطبة : (( فوالذي نفسي بيده إا لوصيته إىل أمته.)). 

  النحر، وثانيه. واخلطب املشروعة يف احلج أربع: يف سابع احلجة، ويوم عرفة، ويوم

 الكالم على صالة العيد في الحج:

مل يرد لصالة العيد ذكر، مع أم قد رووا مجيع أعماله صلى اهللا عليه وآله وسّلم خصوًصا يف فائدة: 
تلك الليلة وذلك اليوم، الفرائض وغريها، املختص باحلج وغريه. فيظهر أنه صلى اهللا عليه وآله وسّلم 

ن الصالة خري موضوع، فإن صليت على سبيل االحتياط بدون جزم لو صالها مل مل، ولك
بالشرعية فال بأس. هذا الذي يرتجح، واهللا تعاىل ويل التوفيق. وقد روى األمري احلسني عليه السالم 
يف الشفاء أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسّلم مل يصّل صالة العيد، وكان يف مىن، وجعله دليالً على 

فر كاجلمعة، وهو صحيح. وقد ذاكرت شيخنا جنم العرتة احلسن بن احلسني احلوثي سقوطها يف الس
رضوان اهللا عليهما فيها وحنن مبىن فقال: (( ما قد تقرر وجوا يف احلضر، فكيف يف السفر! ))، 

  ذا أو معناه، وهي واجبة على املذهب.

 فصل في رمي الجمار الثالث

وهي  -إىل فجر ثانيه يرمي اجلمار الثالث مبتدئًا وجوبًا جبمرة اخليف ويف اليوم الثاين من بعد الزوال 
مث اجلمرة الوسطى مجرة علي عليه السالم، مث مجرة العقبة. والرتتيب هذا واجب  - اليت تلي املسجد 

غري شرط وال نسك، فال يلزم يف تركه شيء على املذهب. ويف اليوم الثالث كذلك، وله النفر يف هذا 
  اليوم.



 األمايل عن الباقر عليه السالم: (( فارِم اجلمار كل يوم عند زوال الشمس، وأي ساعة شئت غري ويف
أن أفضل ذلك عند زوال الشمس، مث قال: إرِم قبل الظهر وبعدها، وإن شئت ضحى، وإن شئت 

بالعشي.))، انتهى. وحكى يف البحر عن الناصر: أن وقت الرمي يف الثاين والثالث من الفجر  
ول واآلخر، ويف كالم اإلمامني توسيع عظيم. وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله أرخص كاأل

  للرعاة أن يرموا بالليل، وأية ساعة شاءوا من النهار، أخرجه البزار واحلاكم والبيهقي بإسناد حسن.

ألنه مل يتعجل، فإن طلع الفجر يف اليوم الرابع وهو غري عازم على النفر يف هذا اليوم لزمه الرمي 
والراجح أنه يلزمه الرمي بغروب مشس اليوم الثالث وهو واقف إذ مل يتعجل. وحكى يف البحر عن 
  اإلمام حيىي للمذهب والشافعي: انه يتحتم الرمي يف الرابع بغروب الثالث وهو غري عازم على السفر.

ة مرحتالً من ِمىن على املذهب. وقيل: املراد بالعزم على السفر أو النفر: العزم على جماوزة العقبفائدة: 
  العزم على اخلروج من ميل ِمىن.

ووقته على املذهب يف هذا اليوم من الفجر إىل الغروب، وهو قول اهلادي والناصر وحممد بن منصور 
وأيب حنيفة، واستدل هلم يف البحر بعموم قوله صلى اهللا عليه وآله وسّلم: (( حىت تصبحوا ))، وليس 

هو يف اليوم األول، واملختار قول اإلمام حيىي والشافعي: أنه من بعد الزوال كاليومني بواضح إذ 
األولني. ويف اموع بسنده إىل علي عليه السالم: (( أيام الرمي: يوم النحر وهو اليوم العاشر، يرمي 

جلمار فيه مجرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكّرب مع كل حصاة، وال يرمي يومئذ من ا
غريها. وثالثة أيام بعد يوم النحر: يوم حادي عشر، ويوم ثاين عشر، ويوم ثالث عشر، يرمي فيهن 

اجلمار الثالث بعد الزوال، كل مجرة بسبع حصيات يكّرب مع كل حصاة، ويقف عند اجلمرتني 
رمى يف الثالثة  األولتني، وال يقف عند مجرة العقبة.))، انتهى. وفعله صلى اهللا عليه وآله وسّلم، فإنه

األيام بعد الزوال، وعن عائشة قالت: (( أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم من آخر يوم 
حني صلى الظهر، مث رجع إىل ِمىن فمكث ا ليايل أيام التشريق، يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس،  

نية فيطيل القيام، كل مجرة بسبع حصيات، يكّرب مع كل حصاة، ويقف عند األوىل وعند الثا
ويتضرع، ويرمي الثالثة ال يقف عندها.))، رواه أمحد وأبو داود وابن حبان واحلاكم. وعن ابن عباس 

رضي اهللا عنهما: (( رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم اجلمار حني زالت الشمس.))، 
  أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه.



 فصل في الدعاء حال الرمي

دعاء ورفع اليدين عنده، عقيب الرمي لألوىل والثانية، لفعله صلى اهللا عليه وآله وسّلم. ومن ويندب ال
أكمل ما ورد يف ذلك ما ذكره اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام، وهو هذا مع تّصرف يسري بزيادة 

ة اليت يف وسط ونقص: ((فإذا كان اليوم الثاين ض طاهرًا متطهرًا بعد زوال الشمس حىت يأيت اجلمر 
ِمىن، وهي أقرن إىل مسجد اخليف، فريميها بسبع حصيات من بطن الوادي، يقول مع كل حصاة: 
ال إله إال اهللا، واهللا أكرب كبريًا، واحلمد هللا كثريًا، وسبحان اهللا بكرة وأصيال. مث يستقبل القبلة، وجيعل 

  اجلمرة اليت رماها من وراء ظهره، ويرفع يديه مث يقول:

لهم إميانًا بك، وتصديًقا بكتابك، واتباًعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وآله وسّلم. اللهم إين ال
عبدك، وابن عبديك، طالب منك، ضارٌع إليك، فأعطين بفضلك إقالة عثريت، وغفران خطيئيت، 

ال إله  وسرت عوريت، والكفاية لكل ما أمهين. ِمْنك طلبت، وإليك قصدت، فال ختيبين إنك أنت إهلي
يل غريك. بيدك ناصييت، وإليك َرجعيت، فأحسن مثواي يف آخريت ودنياي، وآمن يوم ألقاك روعيت، 
وأعذين من عذابك، وأنْلين ما أنت أهله من ثوابك، واغفر يل ولوالدّي ومن ولدا، إنك لطيف كرمي 

  رؤوف رحيم.

ل مع كل حصاة: ال إله إال مث ليمِض حىت ينتهي إىل اجلمرة الوسطى، فريميها بسبع حصيات، يقو 
اهللا، واهللا أكرب كبريًا، واحلمد هللا كثًريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيالً، مث يستقبل القبلة، وجيعل اجلمرة من 

  ورائه، ويرفع يديه، مث يقول:

اللهم اغفر يل الذنوب اليت تك العصم، واغفر يل الذنوب اليت تورث الندم، واغفر يل الذنوب اليت 
نعم، واغفر يل الذنوب اليت حتبس الِقسم، واغفر يل الذنوب اليت تكشف الغطاء، واغفر يل تغري ال

الذنوب اليت ترد الدعاء، واغفر يل الذنوب اليت حتبس غيث السماء، واغفر يل الذنوب اليت تدخل يف 
على، اهلوى. اللهم وفقين ملا حتب وترضى، واعصمين من الزلل واخلطأ، إنك أنت الواحد العلي األ

وصلى اهللا على حممد وآله وسّلم، واغفر يل ولوالدّي ومن ولدا، واملؤمنني واملؤمنات إنك على كل 
  شيء قدير.



مث تأيت مجرة العقبة، وترميها بسبع حصيات، تقول مع كل حصاة: ال إله إال اهللا، واهللا أكرب كبًريا، 
  تقف عندها، ويقول يف طريقه: واحلمد هللا كثًريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيالً. مث تنصرف وال

اللهم توّلين فيمن تولّيت، وبارك يل فيما أعطيت، وعافين فيمن عافيت، وقين شر ما قضيت، إنك 
تقضي وال يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، ال يذّل من واليت، وال يعّز من عاديت، سبحانك 

، وحار عن رشده من رفضت، ال إله إال أنت، عّز من نصرت، وذّل من خذلت، وأصاب من وفقت
واهتدى من هديت، وسلم من اآلفات من صحبت ورعيت، أسألك أن ترعاين وتصحبين يف سفري 
ومقامي، ويف كل أسبايب، يا إله األولني، ويا إله اآلخرين؛ ربنا اغفر يل ولوالدّي وللمؤمنني يوم يقوم 

ك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا احلساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إن
  إنك على كل شيء قدير.

   

من نسي حصاة والتبس من أي مجرة هي، رمى كل مجرة حبصاة ليتيقن التخّلص، وكذا اثنتني فائدة: 
  أو ثالثًا أو أربًعا.

وما فات من الرمي يف وقت أدائه قضي إىل آخر أيام التشريق، ويلزم دم، وال بدل له. فإن مسألة: 
رمي كل يوم عن وقته، أو أكثره، أو أخر الرمي مجيعه إىل الرابع، مل يلزم إال دم واحد. وعند  أخر

اإلمام الناصر والشافعي وأيب يوسف وحممد: ال دم إذ أيام التشريق وقت له، كالظهر يف وقت 
  العصر.

يام التشريق فال وال يلزم يف القضاء أن يكون بعد الزوال، وال جيب الرتتيب فيه. فأما بعد أفرع: 
  قضاء، لكن جيرب بدم واحد إال أن يتخلل تكفري التأخري.

 فصل في االستنابة

وتصح االستنابة للعذر، ولو مرجو الزوال يف الرمي، وليلة مزدلفة، وليايل ِمىن ألا مؤقتة، ال يف سائر 
 عليه وآله املناسك ألنه ال وقت هلا فيخشى فواا. ويستثىن من ذلك الوقوف، لقوله صلى اهللا



وسّلم: (( احلج عرفة ))، فال يستناب فيه إال لعذر مأيوس، هذا فيمن أحرم لنفسه. أما األجري فله 
االستنابة للعذر من غري فرق بني املؤقت وغريه. يف اجلامع الكايف عن حممد: (( وال كّفارة عليه عندنا 

  .))، انتهى.ألن احلديث جاء: (( يرمي عن املريض ))، ومل يذكر فيه كفارة

ويشرتط أن يكون النائب عدًال، وسواء كان حالالً أم حمرًما، ذكرًا أم أنثى. فلو زال عذره فرع: 
: خشية فوات الرفقة، حيث خيشى ضررًا يف ومن األعذاروالوقت باٍق بىن على ما فعله النائب. 

مي عن نفسه حىت نفسه أو ماله، وال يعترب اإلجحاف. فإن رمى النائب عن املستنيب، وترك الر 
  خرجت أيام التشريق، صح الرمي عنه، ال عن املستنيب على املذهب.

 فصل في النقص في الرمي

وحكم الرمي حكم طواف القدوم يف النقص، فيلزم دم بنقص أربع حصيات فصاعًدا، قالوا: إذ 
صاة األكثر كالكل. ويشرتط أن تكون من مجرة واحدة، يف يوم واحد، وفيما دون ذلك عن كل ح

صدقة نصف صاع. وعن مالك: عن كل حصاة دم، وأجاب عليه يف البحر: بأنه إذا وجب يف كله 
دم، وجب يف األقل صدقات. ومثة خالفات يف مثل هذا، قد أترك التعرض هلا لقلة جدواها 

  ولالختصار.

عن   ومن ترك حصيات والتبس عليه كوا من مجرة أم من مجرات، ومن يوم أم من أيام، لزمهفرع: 
كل حصاة نصف صاع إىل أن تبلغ ثالثني، جلواز أنه ترك من كل مجرة ثالث حصيات، فإن زادت 
واحدة لزم دم ألن فيها أربًعا من مجرة واحدة ويف يوم واحد، فيجزي الدم عن اجلميع. وإن نفر يف 

نهما بثالث النفر األول لزم الدم باثنتني وعشرين، وال يصري مفرقًا بني ترك مجرتني برمي مجرة بي
حصيات أو دوا، بل بأربع فما فوقها، وجيزي الدم عن الطعام. وحكم تفريق اجلمار الثالث حكم 

  تفريق الطواف.

وأما التفريق بني احلصى فال يوجب دًما، وال جتب املواالة بينهما. وللتفريق صور منها: أن يرتك رمي 
اجلمرة األوىل يف ثاين النحر أو أربًعا من حصياا، ويرتك يف اليوم الثالث رمي الثالثة أو أربًعا من 

اين، فيلزم يف كل واحدة من حصياا. ومنها أن يرتك رمي اليوم األول والثالث ويرمي يف اليوم الث



هاتني الصورتني دمان، للرتك والتفريق. واملراد يف تفريق الرتك ال تفريق الفعل فال يلزم إال دم واحد. 
وضابطه أن كل فعل بني تركني أوجب دمني، وكل ترك بني فعلني أوجب دًما واحًدا، وكذا يف املبيت 

  مبىن.

يق بالرتك، هل متواٍل أو متفرق؟ ال باجلمار نفسها، حنو أن ويف حاشية: واملختار أنه يعترب يف التفر 
يرتك األوىل يف الثاين، والثانية يف الثالث، فهذا ترك متفرق جيب فيه دمان وإن كانت اجلمرتان 

متواليتني، ولو كانت يف يومني وجب دم واحد ألن الرتك متصل، كأن يرتك الثالث يف اليوم الثاين، 
 شيء لرتك الرتتيب، وال جيب للفعل بني تركني دمان إن قضى املرتوك، بل يلزم واألوىل يف الثالث، وال

  دم التأخري على املذهب.

ا غري معذور وأال يستأنف.فائدة: 
ً
  يشرتط يف لزوم الدم للتفريق أن يكون عامل

  وال جيزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته إال بعد خروج وقته أداء وقضاء.مسألة: 

 لعاشر: المبيت بمنىفصل في النسك ا

هو ليلة ثاين النحر وثالثه، وأما ليلة الرابع فيجب املبيت إن دخل فيها غري عازم على النفر يف ليلته، 
  بل هو عازم على املبيت أو مرتدد.

من العقبة إىل وادي حمسر، وال تدخل العقبة ووادي حمسر فيها، وهو عند العرتة والشافعي  حد مىن
ر احلنفية مستحب. واستدل املؤيد باهللا يف شرح التجريد واملهدي يف البحر ومالك فرض، وعند أكث

خبرب ابن عباس رضي اهللا عنهما: (( مل يرخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألحد أن يبيت 
ليايل مىن مبكة إال للعباس من أجل السقاية.)). ويف شرح التجريد قال أبو العباس: (( روى القاسم 

ه الصحيح إىل علي عليه السالم أنه كان ينهى عن املبيت وراء اجلمرة إىل مكة.)). وفيه وساق سند
وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه قال: (( ال يبينت أحدكم وراء العقبة ليالً أيام 
حتلوا التشريق.))، وروى بإسناده عن عمر أنه كان ينهى أن يبيت أحد وراء العقبة، وكان يأمرهم أن ير 

إىل مىن، وفيه: وروى هناك بإسناده عن ابن عمر حني سئل فقال: (( أما رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم فبات مبىن وظل...))، وفعله يف احلج على الوجوب ملا بيناه... ))، إىل آخره. وقد جعله 



ترك الرمي يلزمه دم.)). اإلمام املؤيد باهللا عليه السالم أقوى من الرمي وقال: (( وال خالف أن من 
  قال: (( وذهب الشافعي إىل أن من بات بغريها ثالث ليال لزمه دم.)).

  الواجب في المبيت

واملذهب أن الواجب املبيت أكثر الليل. وأما النهار فغري واجب لظاهر األخبار يف ذكر قلت: 
الوقوف مبىن الليل والنهار. املبيت، والذي يفيده كالم اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم وجوب 

وقد حصله املؤيد باهللا عليه السالم للمذهب، قال يف شرح التجريد: (( فكان حتصيل املذهب أن 
  من حصل أكثر ليله أو أكثر اره يف مكة يلزمه هدي.))، انتهى.

وهو الذي روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، كما يف خرب ابن عمر: (( فبات مبىن 
  وظل.))، وهو األحوط واألفضل بال ريب.

  املرخص هلم برتك الوقوف مبىن :

أما من له عذر فهو مرخص له يف ترك الوقوف بالليل والنهار. فقد رخص الرسول صلى اهللا عليه 
وآله وسلم للعباس رضي اهللا عنه كما سبق. وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (( استأذن العباس 

 عليه وآله وسلم أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له.))، رواه رسول اهللا صلى اهللا
البخاري ومسلم، ومثله عن ابن عمر. ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن الباقر قال: (( رخص 

، اخلرب. وعن عاصم ابن عدي أن …))رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم للرعاة أن يرموا ليالً 
اهللا عليه وآله وسلم رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة عن مىن، يرمون يوم النحر، مث  رسول اهللا صلى

يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومني، مث يرمون يوم النفر؛ رواه اخلمسة وصححه الرتمذي. ويف رواية: 
اس والرعاة رخص للرعاة أن يرموا يوًما ويدعوا يوًما؛ رواه أبو داود والنسائي. والصحيح أنه يلحق بالعب

سائر أهل األعذار. ويف الشرح نقالً عن االنتصار والشفا: (( فأما من له عذر كمن يشتغل مبصلحة 
عامة للمسلمني، أو أمر خيصه من طلب ضالة أو مرض أو حنو ذلك فلم جيب عليهم املبيت مبىن، 

))، انتهى. ألنه صلى اهللا عليه وآله وسلم رخص يف ذلك للعباس ألجل السقاية ورخص للرعاة.
حكم أهل األعذارلكن أهل املذهب ومن وافقهم يوجبون عليهم الدم عمالً بعموم ما روي: (( من 



ترك نسًكا فعليه دم...))، اخلرب السابق. واملختار عدم الوجوب، إذ مل ينقل أنه ألزمهم بالدم، وهو 
  على من ترك نسًكا.يف مقام البيان، واختاره اإلمام حيىي واألمري احلسني، وقد سبق الكالم 

ويف ترك املبيت كله أو ليلة منه أو ليلتني متواليتني دم واحد، إال أن يتخلل اإلخراج فثالثة دماء فرع: 
عن الثالثة . وحكم ترك نصف ليلة كرتكها، ومبيت أكثر الليلة كمبيتها، وهذه صورة النقص. وأما 

  الوسطى، فيلزم دمان للنقص والتفريق.التفريق فمثاله أن يرتك الليلة األوىل والثالثة ويبيت 

 فصل في ذكر اهللا في منى

ينبغي اإلكثار من ذكر اهللا تعاىل وتالوة القرآن يف هذه األيام الفاضلة واألماكن املقدسة، كما قال 
جل جالله: ﴿ ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات ﴾ ، ﴿ واذكروا اهللا يف أيام معدودات ﴾. روى 

عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم قال: (( أيام النحر ثالثة أيام، يوم  اإلمام زيد بن علي
العاشر من ذي احلجة، ويومان بعده يف أيها ذحبت أجزاك، وأشهر احلج ثالثة، وهي قول اهللا عز 

وجل: ﴿ احلج أشهر معلومات ﴾، شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة. واأليام املعلومات أيام 
  املعدودات هي أيام التشريق. العشر، واأليام

   

 فصل في النسك الحادي عشر: طواف الزيارة

روى اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم يف قوله تعاىل: (( ﴿ مث ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ قال: هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف 

فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء، وإن قصر وذبح ومل يطف حل له الواجب. 
الطيب والصيد واللباس، ومل حيل له النساء حىت يطوف بالبيت.))، انتهى. ويسمى طواف اإلفاضة، 
وطواف الركن ألنه أحد أركان احلج، وطواف النساء. وصفته كطواف القدوم وركعتيه، إال أنه ال رمل 

. قال يف شرح التجريد: (( وال خالف يف أنه فرض، وال جيرب بغريه، وال خالف أنه ال رمل فيه وال فيه
سعي بعده...))، إىل آخره. وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يرمل يف السبع 



احلج  الذي أفاض فيه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويفعل فيه من األذكار ما سبق، وال يفوت
بفواته، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( احلج عرفات ))، وال جيرب بالدم إمجاًعا، بل جيب العود له 
وألبعاضه واإليصاء به لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف خرب صفية ملا حاضت: (( أحابستنا هي. 

يات. ويف اجلامع الكايف قال ))، فقالوا: إا قد أفاضت، قال: (( فال إذن. ))، أخرجه الستة بروا
حممد: (( بلغنا عن علي صلوات اهللا عليه فيمن ترك الطواف الواجب قال: يرجع ولو من 

خراسان.)). ويف األحكام: (( روي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه قال: يرجع من نسي 
أن يرجع ويطوف ذلك  طواف النساء ولو من خراسان. قال حيىي بن احلسني: وإن جامع النساء قبل

  الطواف فعليه بدنة.)).

 فصل في وقت طواف الزيارة

ووقت أدائه من فجر يوم النحر عند العرتة وأيب حنيفة ومالك، واستدل على ذلك خبرب أم سلمة 
رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أرسل ا ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل 

ضت وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ الفجر، مث مضت فأفا
أخرجه أبو داود والبيهقي. وفيه رواية أخرى وألفاظ وقد صحح، وليس فيه تصريح بالطواف يف 

الفجر مع احتمال أن يكون لعذر. واستدل يف البحر بفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو ال يفيد، 
 عليه وآله وسلم متأخر عن الفجر، واَألوىل االستدالل بقول أمري املؤمنني عليه إذ طوافه صلى اهللا

السالم السابق يف تفسري اآلية: (( هو طواف الزيارة يوم النحر...))، اخل، مع أم رووا اإلمجاع على 
 أن يوم النحر وقت له، وخالف الشافعي يف جوازه من نصف ليلة النحر ال يضر، وآخره آخر أيام
التشريق. وعند أيب حنيفة: إىل ثاين التشريق كاألضحية. وأجاب يف البحر بأنه عبادة ختتص باحلج 
حيصل ا التحلل، فامتدت إىل آخر وقته كالرمي. واختار اجلالل يف ضوء النهار أن آخره شهر ذي 

سبق. احلجة بناء على أنه بكماله من أشهر احلج. والصحيح أن العشر من أشهر احلج فقط كما 
نعم ويلزم دم لتأخريه أو بعضه عن أيام التشريق لعذر أو لغري عذر، فلو غربت مشس آخر يوم منه 
وقد بقي منه شوط أو بعض شوط لزمه دم. وذكر األمري احلسني بن بدر الدين عليهما السالم أن 

املعذورون. من أّخره لعذر كاحلائض فال دم عليه. قال اإلمام املهدي عليه السالم: ويقاس عليها 
  وهو قوي.قلت: 



  وإمنا حيل الوطء بعده كامالً.

ويقع عنه طواف القدوم إن أّخر إىل وقت طواف الزيارة مث طاف للقدوم وترك طواف الزيارة حىت 
حلق بأهله وهو دخول ميل وطنه، فينصرف طواف القدوم إىل طواف الزيارة، وال جيب قضاؤه، ويلزمه 

وإن كان قد سعى. ويقع عنه طواف الوداع ولو مل يلحق بأهله ألنه دمان لرتك طواف القدوم وسعيه 
ال يسمى مودًعا من ترك طواف الزيارة. واختار اإلمام حيىي للعرتة والشافعي أنه ال يقع عنه إذ لكل 
امرىء ما نوى. قال يف احلواشي: (( وحمل اخلالف مع النية، وأما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة 

املختار أنه مع عدم النية يقع عنه، وأما مع نية القدوم أو الوداع فال، إذ األعمال قلت: . اتفاقًا.))
بالنيات، وإمنا يقع عنه بدون نية ألن نية احلج كافية عن نية األبعاض كالصالة كما سبق. أما املقرر 

وأما الوداع  للمذهب فهو أما يقعان عنه مطلًقا إال أنه يشرتط يف طواف القدوم اللحوق بأهله،
فمن حينه. فلو مات قبل اللحوق بأهله لزمه اإليصاء بطواف الزيارة. قال السيد حيىي: وهو املذهب. 
ولو طاف للقدوم مرتني سهًوا فإنه يقع الثاين عن الزيارة. قال يف الغيث: أو طاف طوافني بنية النفل 

وقع طواف الوداع عن الزيارة ليكفي  ومل يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما. ولو طاف للقدوم والوداع
  دم واحد، إذ لو وقع طواف القدوم لزمه دمان عنه وعن السعي كما سبق لرتتبه عليه.

وإذا وطىء بعد أن طاف للقدوم قبل الرمي فهو غري مفسد إن مل يطف للزيارة حىت حلق بأهله وهي 
وهو جنب وجرب بدم ومل  احليلة، وإال فسد حجه، كذا قرروه للمذهب. ولو طاف طواف الوداع

يطف طواف الزيارة، وجب عليه أن ينحر بدنة ألنه انقلب عن الزيارة، فكأنه طاف للزيارة وهو 
  جنب.

 فصل في من أخر طواف القدوم

ومن أّخر طواف القدوم إىل ما بعد الوقوف قّدمه على طواف الزيارة وجوبًا، ألن الرسول صلى اهللا 
يارة. ويسعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الزيارة ندبًا، فلو طاف عليه وآله وسلم أّخر طواف الز 

الدليل يقتضي تقدميه قلت: للقدوم مث طاف للزيارة يف وقته مث خرج للسعي صّح على املذهب. 
  وسعيه على الزيارة.



 لو قّدم طواف الزيارة مث طاف للقدوم، وقع ما نواه للزيارة عن القدوم، وما نواه للقدوم عنفائدة: 
  الزيارة على املذهب.

 فصل في وجوب الطهارة لكل طواف

جيب كل طواف على طهارة كطهارة املصلي، وقد سبق تفصيل ذلك يف طواف القدوم. وخيتص 
طواف الزيارة بأن من طاف جنًبا أو حمدثًا مث حلق بأهله وكفر مث عاد إىل مكة، فإنه جيب عليه إعادته 

له وكّفر مل تلزمه إعادته إن عاد، وإن أعاده قبل أن يكّفر خبالف سائر الطوافات، فمن حلق بأه
سقط عنه التكفري يف اجلميع، وإن وطىء قبل اإلعادة وقد طاف جنًبا أو حايًضا فال شيء عليه، إال 
أنه ال جيوز له الوطء حىت يلحق بأهله. وقيل: إنه إن أعاده لزمته البدنة، ألن سقوطها مشروط بأن 

لمذهب أنه ال يلزمه ألنه قد حل بالطواف األول، وإمنا جتدد عليه اخلطاب ال يعيده. والصحيح ل
  بالعود، وقد سبق.

   

 فصل في ما يفوت به الحج

وال يفوت احلج إال بفوات اإلحرام أو الوقوف بعرفة. أما اإلحرام فاملعلوم من الدين أنه ال حج بغري 
قال يف سيله اجلرار: (( ال دليل يدل على إحرام وإمنا األعمال بالنيات. والعجب من الشوكاين حيث 

ذلك...))، إىل آخره. وأما الوقوف فلقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( احلج عرفة. ))، وحنوه وقد 
  سبق.

ويفوت اإلحرام بأحد ثالثة : إما بعدم النية، أو الوطء قبل الرمي وقبل طواف الزيارة فإنه يفسده كما 
  اإلمتام لو أسلم.يأيت، أو الردة. وال يلزم 

ويفوت الوقوف بأحد أمرين: إما أن يقف يف غري مكان الوقوف حنو بطن عرنة، أو يف غري وقت 
  الوقوف.



دم. ووقت اجلرب  -أي اإلحرام والوقوف  - ويلزم دم لفوات العام كما سيأيت، هذا وجيرب ما عدامها 
كطواف القدوم والوداع بعد اللحوق   فيما كان مؤقًتا مثل الرمي واملبيت خروج وقته. وما ال وقت له

بأهله ، أي وطنه ومن ال وطن له وجبت عليه اإلعادة. إال طواف الزيارة، فإنه جيب العود له 
وألبعاضه ولو بعض شوط منه أو خطوة أو قدًما ملا سبق إن مل يطف للوداع وال للقدوم بعد الوقوف 

مر. وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأربعة أشواط منه وال نفالً، إذ لو قد طاف أحدها وقع عن الزيارة كما 
أجزاه، وللثالثة دم، ومثله عن اإلمام املنصور باهللا وعن األمري علي بن احلسني: ال يكون حمصرًا إال 

  بثالثة فصاعًدا.

وال تشرتط االستطاعة يف العود، بل جيب التوصل إليه بغري احف كاحملصر إذا زال عذره قبل فرع: 
ال تصح االستنابة إال لعذر مأيوس كاحلج، فإن زال عذره جتدد عليه وجوب طواف الوقوف. و 

الزيارة. واملذهب أا تلزمه الدماء مبا فعله من احملظورات يف حال كونه معذوراً من وطء وحنوه، ولكنه 
 يسقط عنه اإلمث والدم بعد فعل املستناب، وبعد زوال العذر حيرم عليه الوطء ويلزمه يف كل شيء

حبسبه. قوله: وحنوه، وقوله: يف كل شيء حبسبه هكذا عبارم، وحتمل على من وقع له العذر قبل أن 
  يرمي وقبل مضي وقته، وإال فما بقي عليه إال النساء.

من بقي عليه طواف الزيارة فال يصح أن حيج وال يطوف عن غريه يف أيام التشريق من سنته فائدة: 
. وأما بعد أيام التشريق أو يف السنة القابلة فاملذهب أنه يصح أن حيج اليت حج فيها، ألن وقته باقٍ 

  ويطوف عن غريه، وقيل ال يصح.

ومن بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وجب عليه اإليصاء بذلك، واألجرة من رأس املال يف حال 
بغري إحرام حيث  الصحة، وإال فمن الثلث. وال يشرتط يف األجري أن يكون عليه بقية إحرام، بل جيوز 

كان داخل امليقات، وإال أحرم حبج أو عمرة. ويدخل طواف الزيارة تبًعا، فإن ترك الوصية مل يصح 
  حجه.

ويسري النائب من بيته حيث مات يف بيته، وإن مات يف غريه فمن املوضع الذي مات فيه. فرع: 
  هذا مع اإلطالق، وأما مع التعيني فما عّينه كما يأيت إن شاء اهللا.



قال يف البحر: وال يتحلل باهلدي إن ُأحصر عنه عندنا؛ انتهى. وسيأيت يف اإلحصار إن شاء فائدة: 
  اهللا تعاىل.

   

 فصل في النسك الثاني عشر: طواف الوداع

ويقال له طواف الَصَدر، وصفته كطواف القدوم وركعتيه بال رمل، وهو على غري املكي ألنه غري 
د النص ما مل تطهر قبل اخلروج من ميل مكة، ومن فات حجه أو مودع، واحلائض، والنفساء لورو 

فسد إذ املقصود يف اخلرب احلج الصحيح، ومن نوى اإلقامة مبكة ملا سبق فهؤالء ال جيب عليهم، إال 
أن يعزم املكي قبل إمتام احلج على اخلروج وكان مضربًا عن الرجوع. وهو الزم لغري املكي، وأما أهل 

اته داره فيلزمهم على املذهب، ومن مات يف مكة قبل طواف الوداع فعليه اإليصاء املواقيت ومن ميق
بدم. والقول بوجوبه هو مذهب اإلمام اهلادي والشافعي وأيب حنيفة وأصحابه، وعند الناصر للحق 
ومالك وغريمها أنه سنة، وال يلزم عندهم دم يف تركه. ويف اجلامع الكايف عن الباقر أنه قال: (( من 

ج من ِمىن ومل يطف للوداع فال يضره.)). وأحلق بعضهم سائر املعذورين باحلائض، قال أمري خر 
املؤمنني عليه السالم: (( من حج فليكن آخر عهده بالبيت إال النساء احلُيض، فإن رسول اهللا صلى 

م. اهللا عليه وآله وسلم رخص هلن يف ذلك.))، رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السال
واألخبار يف هذا كثرية، منها عن ابن عباس أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: (( ال ينفرّن أحد حىت 
يكون آخر عهده بالبيت. ))، أخرجه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. ويف رواية: (( أمر 

فق عليه. وفعله صلى الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن املرأة احلائض.))، مت
أي بعد  -اهللا عليه وآله وسلم. روي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أفاض من ِمىن يف اليوم الثالث 

إىل احملصب وهو األبطح، فوجد قبته قد ضربت هناك، فصلى الظهر  -يوم النحر بعد الظهر 
داعسَحرًا ومل يرمل، وصّلى والعصر واملغرب والعشاء، مث رقد رقدة خفيفة، مث ض إىل مكة فطاف للو 

أي  - الفجر يف املسجد، وقرأ بالطور مث نادى بالرحيل، فارحتل راجًعا إىل املدينة، فلما أتى ذا احلليفة 
بات ا، فلما رأى املدينة كّرب ثالثًا وقال: (( ال إله إال اهللا وحده ال  -أبيار علي عليه السالم 

كل شيء قدير؛ آيبون، تائبون عابدون، ساجدون، لربنا شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على  
حامدون. صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده.)). وحكمه يف النقص والتفريق ما 



سبق يف طواف القدوم. ويعيده من أقام مبكة أو ميلها ثالثة أيام على املذهب، ومن اشتغل بعد 
ة مجاعة مل يعده، إذ ال يعد مرتاخًيا. وعند عطاء أنه يعيده، الفراغ من ركعيت طوافه بشراء زاد أو صال

وقال الشافعي وأمحد: إنه يعيده إن أقام بعده لتمريض وحنوه، وقال أبو حنيفة: ال يعيده ولو لشهرين، 
وهو قلت: وقال اإلمام املنصور باهللا: له بقية يومه فقط. قال يف الروض: وهو أقرب األقوال. 

فيده نص اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام كما يأيت، وفيه: من ودّع ثالث الراجح، وهو الذي ي
النحر أجزاه إمجاًعا إن نفر. وأما يوم النحر فمذهب اهلادوية والشافعي ال جيزي، وحيتج له بقوله: 
فليكن آخر عهده بالبيت، إذ اإلضافة يف عهده عهدية يراد ا عهده من املناسك إىل قوله: ويلزم 

هذا أال يصح يف ثاين النحر. وقال العثماين من أصحاب الشافعي: إنه جيزي يوم النحر إذ هو على 
مشروع للمفارقة، وهذا قد فارق. وُأجيب بأنه مشروع ليكون آخر عهده بالبيت وليجعله خامتة 

  مناسكه.

ائشة، وإذ ال جيب الوداع على املعتمر. قال يف البحر: لفعل علي عليه السالم وابن عمر وعفائدة: 
مل يؤمر به يف اخلرب إال احلاج. ويف خترجيه روي عن علي وابن عمر أما كانا يعتمران كل يوم مدة 
إقامتهما مبكة، ومل ينقل عنهما أما كانا يطوفان للتوديع، حكى ذلك يف االنتصار، وساق خرب 

املفهوم من قوله: من حج  عائشة يف عمرا من التنعيم، ومل يذكر فيه أا طافت للوداع. قلت: وهو
فليكن آخر عهده بالبيت، إال أنه قد روي: من حّج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت، 
رواه السيوطي، ورمز إىل أنه أخرجه أبو داود والنسائي والرتمذي عن احلرث الثقفي، وأخرج حنوه 

ومل ينقل عن الرسول صلى اهللا  الرتمذي عن ابن عباس. لكن اخلرب الصحيح ليست فيه هذه الزيادة،
  عليه وآله وسلم يف عمره.

 فصل في دعاء طواف الوداع:

ما سبق يف طواف القدوم من األدعية واألذكار مستحبة يف كل طواف ، فلهذا مل نكررها. ومل خيتص 
طواف القدوم وكذا طواف العمرة إال بالرمل يف الثالثة األول، وكذا االضطباع ووجوب السعي؛ فهذه 

الثالثة غري مشروعة إال يف القدوم والعمرة، وال جيب شيء من األدعية واألذكار يف شيء من 
  الطوافات.



   

ويدك  - وهو بني الركن والباب  -وقد استحسن هذا الدعاء يف طواف الوداع، أن تقف يف امللتزم 
  اليمىن ممدودة إىل الباب، واليسرى إىل الركن فتقول:

عبد عبدك وابن عبدك وابن أَمِتك، محلتين على ما سّخرت يل من خلقك (( اللهم البيت بيتك، وال
حىت سريتين يف بالدك، وبلغتين بنعمتك، وأعنتين على قضاء مناسكك، فإن كنَت رضيَت عين فازدد 
عين رًضا، وإال فمن اآلن قبل أن تنأ عن بيتك داري هذا أوان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك 

اغب عنك وال عن بيتك. اللهم فأصحبين العافية يف بدين، والعصمة يف ديين، وال ببيتك، وال ر 
وأحسن منقليب، وارزقين طاعتك ما أبقيتين، وامجع يل خريي اآلخرة والدنيا إنك على كل شيء 

  قدير.)).

ويفتتح هذا الدعاء وخيتمه بالثناء على اهللا سبحانه، والصالة على رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
ما هو مستحب يف غريه من الدعاء. وإن كانت حائًضا أو نفساء استحب هلا أن تقف حول باب ك

  املسجد إن أمكن بدون زحام، وتدعو ذا الدعاء أو غريه.

وقال اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام: (( فإذا عزم على النفر، نفر من ِمىن فأتى الكعبة فطاف 
 استقبل القبلة، مث قال: اللهم البيت بيتك، واحلرم حرمك، والعبد ا سبعة أشواط، وصلى ركعتني، مث

عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. اللهم اجعله سعًيا مشكورًا، وحًجا مربورًا، وذنًبا مغفورًا، 
وعمال متقبًال. اللهم ال جتعله آخر العهد من بيتك احلرام الذي جعلته قبلة ألهل اإلسالم وفرضت 

يع األنام. اللهم اصحبنا يف سفرنا، وكن لنا ولًيا وحافظًا. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة حجه على مج
السفر، وسوء املنقلب، وفاحش املنظر يف أهلنا وأوالدنا ومالنا ومن اتصل بنا من ذوي أرحامنا وأهل 

حسن عنايتنا. اللهم لك احلمد على ما مننت به علينا من أداء فرضك العظيم، ولك احلمد على 
الصحابة والبالغ اجلميل. اللهم ال تشمت بنا األعداء، وال تسوء فينا األصدقاء، وال تكلنا إىل 

أنفسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني، واجعلنا للمتقني إماًما. ربنا اصرف عنا عذاب 
رب من مائها، وتطلع جهنم إن عذاا كان غراًما، إا ساءت مستقرًا ومقاًما. مث تدخل زمزم فتش

فيها وتقول: اللهم أنت أخرجتها وجعلت املاء فيها، وأقررته وأسكنته يف أرضها تفضالً منك على 
خلقك مبا سقيتهم منها، ومننت عليهم مبا جعلت من الربكة فيها، فاسقنا بكأس حممد صلى اهللا 



ه، وامنن علينا بشفاعته، عليه وآله وسلم يوم الظمأ، واجعلنا من حزبك وحزبه، وأدخلنا يف زمرت
وسكنا يف جواره، وامنن علينا يف اآلخرة بقربه، واحشرنا يوم الدين على مّلته، إياك وّحدنا، وإليك 
العدل يف كل أفعالك نَسْبنا، وجبميع وعدك ووعيدك صّدقنا، وسنة نبيك اتّبعنا، وإياك على أداء 

ب رمحتك، ووّسع علينا يف األرزاق، وارفق علينا مجيع فرضك استعّنا، فأعنا بعونك، وافتح لنا أبوا
  بأعظم اإلرفاق.)).

قال عليه السالم: (( وإن كان له مبكة مقام أخر الوداع إىل يوم خروجه، مث ودّع ودعا مبا فسرت لك 
  وهذا هو اَألوىل كما سبق. قلت:إن شاء اهللا تعاىل، فإن الوداع ال يكون إال يف يوم الرحيل.))، 

 العمرةباب 

قال يف البحر: ومسيت عمرة لفعلها يف العمر مرة، أو لكوا يف مكان عامر، أو لقصد البيت، إذ 
العمرة يف اللغة القصد. هي سنة مؤكدة عند اإلمام زيد بن علي والقاسم وأيب حنيفة وأصحابه وقول 

م : (( ال، ولكن أن للشافعي، وواجبة عند اجلمهور. استدل األولون بقوله صلى اهللا عليه وآله وسل
تعتمر خري لك. ))، رواه اإلمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عن النيب صلى اهللا عليه 

وآله وسلم. قال املقبلي يف املنار: وأن تعتمر خري لك، صّححه الرتمذي والضياء املقدسي، وأخرجه 
ذا. واستدل املوجبون باآلية: ﴿ أمحد وأبو يعلى وابن خزمية والدارقطين، وأكثر العمل يكون بدون ه

وأِمتّوا احلج والعمرة هللا ﴾ وأجيب بأنه مل يوجب إال اإلمتام ال االبتداء، وبأخبار ال تقوى على 
معارضة اخلرب، ال سيما رواية اإلمام زيد بن علي عليهما السالم، فهي أصح شيء يف هذا الباب. 

رواية أصح، وميكن تأويل ما روي عنه عليه وقد روي عن علي عليه السالم اإلجياب، ولكن هذه ال
السالم من الوجوب بقصد التأكيد كما روى يف غسل اجلمعة، وليس هذا حمل البسط وإمنا نشري 

  مبقتضى احلال.

وال تكره إال يف أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر، ملا يف شرح األحكام بسند صحيح عن علي عليه 
يعتمر الرجل بعد أيام التشريق.)). ويف الشفاء عن علي عليه السالم السالم أنه قال:(( ال بأس أن 

أنه كره فعلها يف أيام التشريق، وأنه أمر من أحرم بالعمرة فيها أن يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام 
التشريق. ويف األحكام: (( ال جيوز ملن كان عليه عمرة قد فرضها أن يقضيها حىت تنسلخ عنه أيام 



كذا التطوع...))، إىل آخره. ويف البحر: (( واألصح للمذهب أا تكره يف أشهر احلج التشريق، و 
وال خيفي ضعف هذا القول، قلت: لغري املتمتع والقارن إذ يشتغل ا عن احلج يف وقته.))، انتهى. 

ديبية فإن ُعَمر الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كلها يف أشهر احلج، فقد اعتمر أربع عمر: عمرة احل
سنة ست؛ وعمرة القضاء يف العام القابل؛ وعمرة اجلعرانة يف الفتح سنة مثان؛ كلهن يف ذي القعدة، 

  وعمرة حجة الوداع.

   

  كالم الشوكاين واجلواب عليه:

وأما قول الشوكاين يف سيله اجلرار عند قول اإلمام املهدي: (( وهي ال تكره إال يف أشهر احلج 
القارن ما لفظه، ما كان حيسن من املصنف أن يعتمد على هذه السنة اجلاهلية والتشريق لغري املتمتع و 

ويذكرها يف كتابه هذا...))، انتهى. فحاشا اإلمام املهدي وأمثاله من أعالم اهلدى من االعتماد على 
اجلاهلية، فقد نسبهم إىل ما ال جيوز أن ينسب إىل مسلم، وإمنا قصدوا أن ال يشتغل ا عن احلج 

هو األفضل، وما قصدوا بالكراهة هنا إال خالف األوىل. وقد قال اإلمام عليه السالم: (( لغري  الذي
املتمتع والقارن.))، وكفى ذا خالفًا لفعل اجلاهلية إذ كانوا حيرموا على اإلطالق، فأي شبه بني 

ى اهللا عليه وآله القولني؟ وهذا معلوم وعند اهللا جتتمع اخلصوم. ولعلهم جييبون عن فعل الرسول صل
وسلم هلا يف أشهر احلج بأنه مل يكن قد متكن من احلج. ومل ينفرد أهل املذهب بالقول بكراهتها يف 
أشهر احلج، فقد قال الطربي يف كتابه القرى ما لفظه: (( حجة من كره العمرة يف أشهر احلج؛ عن 

لم أتى عمر، فشهد عنده أنه سعيد بن املسيب أن رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وس
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل احلج؛ 
أخرجه أبو داود. قال اخلطايب: يف إسناد هذا احلديث مقال، واإلمجاع منعقد على جواز ذلك، 

ظم األمرين فكان أوىل وحديث النهي إن صح حيمل على وجه االختيار واالستحباب، إذ احلج أع
بالتقدمي، وقد قدمه اهللا يف قوله تعاىل: ﴿ وأمتوا احلج والعمرة هللا ﴾، وألن وقته حمصور، والعمرة وقتها 
العمر كله...))، إىل قوله: (( وعن حممد بن سريين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة يف 

عمر: وسأله رجل عن العمرة يف أشهر غري أشهر احلج أفضل من عمرة يف أشهر احلج. وعن ابن 
احلج فقال: هي يف غري أشهر احلج أحب إّيل؛ أخرجهما سعيد بن منصور.))، انتهى. ولكن احلق 



هللا تعاىل أن القول بكراهتها فيها غري قوي، وطريقة العلماء العاملني أن ينظروا يف األدلة، ويرجحوا ما 
تبديع وال سوء ظن بأئمة الدين اتهدين، وكل إناء  ترجح، ويطرحوا ما مل يصح، من دون تشنيع وال

  بالذي فيه ينضح.

هذا وكفى باآلية الكرمية يف شأن العمرة ﴿ وأمتوا احلج والعمرة هللا ﴾. وقال صلى اهللا عليه وآله 
وسلم: (( عليكم باحلج والعمرة فتابعوا بينهما، فإما يغسالن الذنوب كما يغسل املاء الدرن عن 

نفيان الفقر كما تنفي النار خبث احلديد. ))، رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه عليهم الثوب، وي
السالم، وله شواهد. وأخرج الستة إال أبا داود: (( العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور 

  ليس له جزاء إال اجلنة. )).

 فصل في أفضل أوقات العمرة

ن، ملا رواه القاسم بن إبراهيم عن علي عليهم السالم أنه قال :(( عمرة وأفضل أوقاا يف شهر رمضا
يف رمضان تعدل حجة. )). وأخرجه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس 
رضي اهللا عنهما عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. ويف بعض األخبار: (( عمرة يف رمضان كحجة 

  معي. ))، انتهى.

   

  جب:عمرة ر 

ويذكر بعضهم العمرة يف رجب: روى ابن عمر أن النيب (ص) اعتمر يف رجب، وقد أنكرته عائشة 
  وهو يسمع فسكت، أخرجه البخاري ومسلم.

 فصل في ميقات العمرة

وميقاا مواقيت احلج إال َمن يف احلرم فميقاته احلل ملا سبق يف خرب عائشة، حيث أمر صلى اهللا 
من التنعيم وهو أقرب حدود احلرم، وهو املسمى اآلن مساجد عائشة، وله عليه وآله وسلم أن خترج 



أن حيرم من أي جهة خارج احلرم مثل اجلعرانة أو عرفات. وقد صار بعض اجلهال يعتقدون أن 
  اإلحرام للعمرة ال يكون إال من ذلك احملل.

   

  من أحرم بالعمرة من احلرم أو يف أيام التشريق:

رم أو يف أيام التشريق لزم دم لإلساءة وحيسن تكرارها. روى يف اجلامع الكايف فإن أحرم للعمرة من احل
عن علي عليه السالم أنه قال: اعتمر يف الشهر مراراً، وفيه: وقد اعتمر علي بن احلسني يف شهر 

  واحد ثالث عمر.

   

 فصل في مناسك العمرة

ومناسك العمرة أربعة: إحرام وطواف وسعي، هذه الثالثة جممع عليها، وحلق أو تقصري. ويفعل يف 
إحرامه وطوافه وسعيه وركعيت الطواف كما يفعل احلاج املفرد، إال أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت؛ 

ال يف اجلامع هكذا ذكروه للمذهب وغريهم، واملختار عند استالم احلجر كما وردت به الروايات. ق
الكايف: (( وروي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه اعتمر ثالث عمر، فكان يليب يف كلهن 
حىت يستلم احلجر. وعن ابن عباس وعبداهللا بن احلسن وحممد بن عبداهللا مثل ذلك.))، انتهى. 

  : وهو الذي يفيده كالم اهلادي عليه السالم كما يف شرح التجريد.قلت

ان احلج العمرة يف نية اإلحرام، وهذه األربعة أركان فال جيرب أيها بدم على املذهب. وجيعل مك
وخالف بعض األئمة يف كون السعي واحللق أو التقصري ركنني، فجعلهما كسائر املناسك اليت جترب 

بن  بالدم، واستدل بقول أمري املؤمنني: (( احلج عرفة، والعمرة الطواف بالبيت.))، رواه اإلمام زيد
علي عن آبائه عليهم السالم، وبقول ابن عباس رضي اهللا عنهما: (( ال يطوف بالبيت حاج وال غري 
حاج إال حل سنة نبيكم.))، أخرجه البخاري ومسلم، وحكى يف البحر خالف اإلمام القاسم عليه 

التقصري قبل  السالم يف احللق أو التقصري كاحلج، وهي مرتبة على هذا الرتتيب، فال يتحلل باحللق أو
  السعي.



وال زمان للحلق أو التقصري وال مكان ولو خارج احلرم، وعند بعض الفقهاء والوايف أن موضعه احلرم، 
ويف الوايف إذا أخر احللق يف احلج حىت خرجت أيام التشريق فعليه دم، وروي ذلك عن املؤيد باهللا. 

ليتخلص باإلمجاع، وألنه املأثور من فعل : فاَألوىل فعله يف احلرم ويف أيام التشريق يف احلج قلت
  الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه.

   

 فصل في الحل

وحيل بتمام السعي من حمظورات اإلحرام إال الوطء، فال حيل إال باحللق أو التقصري. فالسعي يف 
  الرمي فبأول حصاة.العمرة مبنزلة الرمي يف احلج كما سبق، إال أنه ال حيل إال بتمام السعي، خبالف 

ال جيزى بالنورة والزرنيخ وحنو ذلك على املذهب. وعند اإلمام حيىي: جيزي النتف إذ القصد فائدة: 
  اإلزالة، وال شيء على من مات قبله.

   

  حكم الوطء قبل احللق أو التقصري يف العمرة :

هب. وقال اإلمام اهلادي فإن وطىء بعد الطواف والسعي وقبل احللق أو التقصري لزمته بدنة على املذ
عليه السالم: أكثر ما جيب عليه دم، وفسروه بالبدنة، وهو خالف الظاهر. وأما اإلمام القاسم بن 

إبراهيم عليهم السالم فروى عنه يف األمايل ما لفظه: (( أكثر ما يف ذلك عليه أن يهرق دًما، وإن مل 
  جلامع الكايف.يهرق دًما فأرجو أن ال يكون عليه بأس.))، ومثله يف ا

صفة احللق أن حيلق مجيع رأسه واحلذفة الزائدة على الصدغني، وإن كان أصلع فيمر املوسى تنبيه: 
على رأسه حبيث لو كان على رأسه شعر ألزاله، وال جيزي باملوسى الكلة، وجيب حلق األذنني على 

يف الوضوء، وملا ألجل دخوهلما يف مسمى الرأس كما قلت: املذهب وإن مل يكن عليهما شعر. 
روي: األذنان من الرأس، ويف ذلك خالف قوي إذ مل ينقل حلقهما، ومثله ال خيفى. واخلالف يف 



تعميم الرأس باحللق أو التقصري كاخلالف يف الوضوء، واستدل يف البحر على وجوب إمرار املوسى 
  على األصلع بأنه روي عن ابن عمر ومل ينكر، وحكي عن الشافعي أنه مندوب.

هذا والتقصري األخذ من مقدم الرأس ومؤخره وجانبيه ووسطه، وجيزى قدر أمنلة فيمن شعره طويل أو 
دوا فيمن دون ذلك. وقد نص على أن التقصري كما ذكرنا اإلمام زيد بن علي يف املنسك، وروي 

د تعميم مثله يف األمايل عن عبداهللا ابن احلسن عليهم السالم، أي من اخلمسة اجلوانب، فهذا يفي
شعر الرأس كاحللق، وهو املختار ألنه يف بيان تقصري الشعر الطويل. فما يفعله الكثري من الناس من 
تقصري الشعر القصري حىت أن البعض يوصل التقصري إىل أصل البشرة غري صحيح، ويدل على ذلك 

انب رأسك ومن قول عبد اهللا بن احلسن الكامل اآليت يف صفة التمتع بالعمرة: (( وقصر من جو 
  وسطه وأطرافه وقد حللت.)).

اإلحرام قبل احللق أو التقصري للعمرة ليس بإدخال نسك على نسك، وال يلزم فيه شيء على فائدة: 
املذهب ألنه قد حل بالسعي، إال أنه بقي حترمي النساء، وستأيت اإلشارة فيمن وطىء قبل طواف 

  الزيارة فتأّمل.

 فصل في فساد العمرة

عمرة بالوطء ال مقدماته قبل كمال السعي مجيعه، وسيأيت متام الكالم على ذلك فيما يفسد وتفسد ال
  اإلحرام. وعند بعض األئمة: ال تفسد إال بالوطء قبل الطواف، وعند أيب حنيفة: قبل أربعة منه.

 باب في أنواع الحج

  هي ثالثة: اإلفراد، والتمتع، والِقران، وهي معلومة من ضرورة الدين.

 فصل

  وصفة اإلفراد ما سبق.



 فصل في التمتع

والتمتع يف اللغة: االنتفاع، ويف الشرع: االنتفاع بني احلج والعمرة مبا ال حيل للمحرم. واملتمتع: من 
أحرم باحلج بعد عمرة متمتًعا ا إليه. وقد دل عليه الكتاب العزيز ﴿ فمن متتع بالعمرة إىل احلج ﴾. 

ية املتعة يف كتاب اهللا، ففعلناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن عمران بن حصني: (( أنزلت آ
وسلم ومل ينزل قرآن حيرمها، ومل ينَه عنها حىت مات، قال رجل برأيه ما شاء.)). قال البخاري: يقال 
إنه عمر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبداهللا ابن شقيق قال: (( كان عثمان ينهى عن املتعة، 

  السالم يأمر ا.))، أخرجه مسلم، واألخبار يف هذا كثرية. وكان علي عليه

 وله ستة شروط:

أن ينويه، وال بد أن تكون النية مقارنة لتلبية أو تقليد على املذهب، وقد  الشرط األول: •
سبق القول يف ذلك. ويف قول للشافعي: ال جتب نية التمتع، بل مىت كملت شروطه صار 

ضى وأيب العباس، واستدل على لزومها بقوله تعاىل: ﴿ فمن متمتًعا، وحكي مثله عن املرت
الذي يظهر أن اخلالف يف اشرتاط قصد التمتع يف العمرة  قلت:متتع بالعمرة إىل احلج ﴾. 

إىل احلج، ال يف لزوم النية للعمرة عند اإلحرام ا واحلج عند اإلحرام به، فهو ال ينعقد 
النية لكل قول وعمل لقوله تعاىل: ﴿ خملصني له الدين اإلحرام إال ا بال نزاع، ألدلة وجوب 

﴾ وال إخالص إال بنية، وأخبار: (( إمنا األعمال بالنيات. ))، و (( ال قول والعمل إال 
  بنية. )).

أن يكون آفاقًيا، أي من خارج املواقيت على املذهب، وهو قول القامسية الشرط الثاني: •
يكن أهله حاضري املسجد احلرام ﴾ ومل يرد املسجد واحلنفية لقوله تعاىل: ﴿ ذلك ملن مل 

احلرام وحده إمجاًعا، وال ختصيص أقرب من ذلك، ولكون من داخل املواقيت يدخلون بغري 
  إحرام، فهم كاملكي.



وعند الشافعي: (( حاضر املسجد احلرام من مل يكن بينه وبني احلرم مسافة قصر.)).وعند مالك: (( 
السابق إىل الفهم.)). وعند ابن عباس وجماهد والثوري وطاووس  أهل مكة وذي طُوى، إذ هو

  واإلمام حيىي: (( من كان يف احلرم احملرم، إذ هو املفهوم.)).

قال املؤيد باهللا وخرجه لإلمام اهلادي، واإلمام حيىي والشافعي ومالك: يصح التمتع من مسألة: 
هلدي لكونه أقرب. وأجيب بأنه لو كان حاضري املسجد احلرام، وال هدي عليهم إذ اإلشارة إىل ا

املراد اهلدي ألتى بـ"على"، وملا جاء بصيغة البعيد وهو ذلك. فلو متتع من داخل املواقيت صحت 
منهم العمرة واحلج إفراًدا، ويأمثون ويلزمهم دم إن اعتمروا يف أيام التشريق. ولو خرج املكي إىل خارج 

باهللا: ال يصح، ولو كان للمكي وطن آخر خارج امليقات امليقات صح منه التمتع. وقال املنصور 
  صح متتعه إذا أتى من خارج امليقات.

أن حيرم من امليقات أو قبله، فلو جاوز امليقات مث أحرم لزمه دمان للمجاوزة  الشرط الثالث: •
  ولإلساءة إن كان يف أيام التشريق، وال يكون متمتعاَ على املذهب.

بالعمرة يف أشهر احلج؛ هذا هو قول العرتة والشافعي وأمحد وغريهم. أن حيرم الشرط الرابع:  •
قال يف البحر: (( إذ قوله تعاىل: ﴿ فمن متتع..﴾ اآلية رد لتحرمي املشركني ِإياها يف َأشهر 
احلج، فتقديرها فمن متتع يف أشهر احلج...))، إىل قوله: (( ولإلمجاع على أن ذلك شرط 

نتهى. والعجب ممن قال ليس عليه دليل، وما أيسر اإلنكار وإن اختلف يف التفصيل.))، ا
عند من ال يهمه إال اجلدال. وقال أبو حنيفة: يكفي كون أكثر أعماهلا يف أشهر احلج. وقال 

احلسن البصري وبعض العلماء: لو عقدها يف غريها وفعلها فيها كان متمتًعا، إذ العربة 
  خلالف بني َأهل البيت يف ذلك.بالعمل. وحكى يف اجلامع الكايف عن حممد ا

على القول األول وهو املذهب، فلو أحرم بالعمرة يف غريها مل يصح متتعه، وتكون عمرة مفردة فرع: 
يلزمه إمتامها. فإن أحرم بعمرة قبلها، فلما فرغ منها َأحرم بعمرة َأخرى فيها من داخل امليقات مل يكن 

، واألخرى من داخل امليقات؛ فإن أحرم باألوىل يف أشهر متمتعاً بأيهما، ألن األوىل قبل أشهر احلج
احلج من امليقات كان متمتًعا ا، وال يضر ما زاد من بعد، ويلزم دم إن أحرم بالثانية يف أيام 

  التشريق.



أن جيمع حجه وعمرته سفر واحد، ألنه إن فعلهما يف سفرين مل يكن الشرط الخامس:  •
لوا مع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم. فلو أحرم بعمرة جامًعا بينهما، وألنه خالف ما فع

التمتع، مث رجع إىل أهله قبل أن حيج، مث رجع إىل احلج مل يكن متمتًعا، سواء رجع قبل  
فهو سفر  -َأي وطنه  -كمال العمرة أم بعدها مهما كان قد أحرم ا، فإن مل يلحق بأهله 

 يتخلل حلوق بأهله قبل أن يقف للحج، فلو واحد ما مل خيرج مضربًا، فحد السفر: أن ال
حلق بأهله بعد الوقوف مل يضر، ولو بقي عليه بقية مناسك احلج. ومن ال وطن له فقيل 

باخلروج من امليقات، واملذهب ال يضر ألنه سفر واحد. وعند حممد بن منصور وحكاه عن 
نع التمتع. واعتبار احلسن، أن الرجوع إىل األهل بعد قضاء العمرة يف أشهر احلج ال مي

الوصول إىل الوطن هو املذهب، وقول اإلمام الناصر وأيب حنيفة؛ وعند الشافعي وبعض 
  أصحابنا: مبجاوزة امليقات يبطل متتعه.

عند اإلمام حيىي والفريقني وهو املذهب: وال يبطل التمتع باالعتمار بني حجه وعمرته إذ مل مسألة: 
  خيتل شرط.

ع حجه وعمرته عام واحد، ألن قوله تعاىل: ﴿ فمن متتع بالعمرة أن جيمالشرط السادس:  •
إىل احلج ﴾ يقتضي االتصال، وألن الذين متتعوا مع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عملوه  
كذلك. فلو أحرم بعمرة احلج يف عام، ولبث باحلج إىل العام القابل مل يكن متمتًعا، وال 

اعتمر يف أشهر احلج، مث خرج من امليقات أو زار يلزمه دم على الصحيح للمذهب. فلو 
الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث أحرم باحلج من امليقات كان متمتًعا ألنه يف سفر واحد 

  وعام واحد إن مل يكن له وطن يقطع حكم السفر.

 فصل في الهدي

البدنة، فعند القاسم  وعلى املتمتع اهلدي وهو شاة عن واحد أو بقرة عن سبعة إمجاًعا. واختلف يف
واهلادي ورواه يف البحر عن العرتة وزفر وهو املذهب أا جتزي عن عشرة، واحتجوا مبا روى املؤيد 
باهللا يف شرح التجريد بسنده إىل احلسن بن علي عليهما السالم قال: (( أمرنا رسول اهللا صلى اهللا 

ا جند، وأن نضحي بأمسِن ما جند، البقرة عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما جند، وأن نتطيب بأجود م



عن سبعة، واجلزور عن عشرة.))، ومبا رواه أيًضا بسنده إىل املسور بن خمرمة، قال: (( خرج رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عام احلديبية...))، إىل قوله: (( وكان اهلدي سبعني بدنة، وكان الناس 

ورواه يف الشفاء وأخرج حنوه الدارقطين. وعن ابن عباس  سبعمائة، فكانت كل بدنة عن عشرة.))،
قال: (( كنا يف سفر فحضر األضحى، فاشرتكنا يف البقرة سبعة، ويف البعري عشرة.))، أخرجه 

الرتمذي وحّسنه ورواه أمحد وابن حبان والنسائي وابن ماجه. وعن اإلمام زيد بن علي وأمحد بن 
ال جتزي إال عن سبعة، واحتجوا خبرب جابر قال: (( خرجنا مع عيسى واحلنفية والشافعية أن البدنة 

رسول اهللا مهّلني باحلج، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن نشرتك يف اإلبل والبقر، كل 
سبعة منا يف بدنة.))، ويف رواية: (( اشرتكنا مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلج والعمرة كل 

بدنة، فقال رجل: أيشرتك يف البقرة ما يشرتك اجلزور؟ فقال: ما هي إال من البدن.)).  سبعة منا يف
هذه من روايات حديث أخرجه الستة، ذكره يف ختريج البحر. ويف اجلامع: (( روي عن النيب صلى 
اهللا عليه وآله وسلم وعن علي عليه السالم أن اجلزور والبقرة جتزي عن سبعة.))، انتهى. وأجاب يف 

  البحر عن خرب جابر بأن ذلك للفضل ال لالجزاء، قال يف املنار: وهو مجع حسن.

وال خيفى عدم التنايف غايته أن مفهوم العدد يف سبعة عارضه منطوق عشرة، وهي زيادة قلت: 
  مقبولة، لكن االقتصار على السبعة أحوط.

ية. والذكر واألنثى سواء، ويكون اهلدي سليًما من العيوب املنقصة من القيمة بسن األضحتنبيه: 
وأفضله البدنة مث البقرة مث الشاة. ويشرتط يف الشركاء أن يكونوا مفرتضني، وإن اختلف فرضهم،  

كمتمتع وناذر، ولو كان النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة، هذا هو املذهب. وعند املؤيد باهللا، 
ار أنه يصح ولو كان بعضهم متطوًعا، إذ وخّرجه للهادي، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، وهو املخت

مل يتضح دليل املنع. أو طالب حلم عند الناصر والشافعي. وال جيزي االشرتاك يف جزاء الصيد، وال 
  جيزي أحدهم لو كان ملكه دون العشر، وال جيزي أيًضا عن الباقني ألم شاركوا غري مفرتض.

ه يف بيع حصته إىل مفرتض ليجزي عن اجلميع، فلو غاب أحد الشركاء أو مترد ناب عنه شريكفرع: 
إذ له حق يف ذلك، وإن لزم احملرم عشرة دماء أو سبعة أجزته بدنة أو بقرة فيما ليس جبزاء، ومن 

  وجبت عليه بدنة أو بقرة أجزته عشر شياه عن البدنة أو سبع عن البقرة.



 فصل في ضمان الهدي

تعويضه إن مات قبل أن يبلغ إىل حمله مطلًقا، وأما  ويضمن هدي املتمتع إىل حمله إن ساقه، فيلزمه
بعد ذحبه يف مكانه فضمان أمانة، إن فّرط فيه ضمنه للفقراء، وإن مل يفّرط فال شيء. فإن مات 

هدي يف طريقه وجب على وصيه أو وارثه إيصال اهلدي إىل حمله يف النفل على اإلطالق، وأما غريه 
ُ
امل

وإال فاهلدي باٍق على ملكه ويورث عنه كما قالوا يف املتمتعة  فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك،
  والقارنة، حيث رفضت العمرة على القول بأا ليست قارنة وال متمتعة.

 فصل في االنتفاع بالهدي

وال ينتفع به قبل النحر، فإن انتفع به لزمته األجرة إن مل يـَنـُْقص واألرش إن نقص، ويصرفها يف 
م هدي التمتع والِقران والنفل. وال حيمل عليه إال نتاجه وعلفه وماءه إال أن مصرف اهلدي، وهذا يع

يتضرر باملشي، وال جيد غريه يف امليل ملًكا جاز له أن يركبه، وحيمل عليه ماله احف، وكذا إذا 
ار اضطر إليه غريه من املسلمني أو حمرتم لكن ال يكون متعًبا، بل ساعة فساعة، ويوما فيوًما. واملخت

جواز الركوب إن مل جيد غريه مطلًقا لقول علي عليه السالم: (( ورأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
رجاالً ميشون فأمرهم فركبوا هديه...))، إىل آخره، رواه يف اموع وأخرجه أمحد يف املسند، وألمره 

ت ذا الركوب مل يلزم صلى اهللا عليه وآله وسلم صاحب البدنة أن يركبها، متفق عليه. فإن نقص
أرش وال أجرة يف غري املتعب، ويلزمه األرش يف املتعب. وال ينتفع بفوائده، وهي الولد والصوف 
واللنب، وجيوز له شرب اللنب إذا خشي التلف، كما جيوز من مال الغري بنية الضمان، ويكون بنية 

  القرض.

 فصل في ما خشي فساده من الهدي

وما خشي فساده من اهلدي نفالً أو فرًضا قبل حنره، أو فوائده قبل بلوغ حمله يف وقته، وجب 
التصدق به إن مل يبتع يف امليل، ويلزمه تعويض اهلدي. وأما النتاج وسائر الفوائد حيث تصدق ا 

ربه باملاء فال يلزمه التعويض إال جلناية أو تفريط، والواجب ترك اللنب يف الضرع، فإن خشي ضرره ض



البارد، فإن مل يؤثر حلبه وحفظه حىت يتصدق به مع اهلدي يف ِمىن، فإن خشي فساده باعه وتصدق 
بثمنه هنالك، فإن مل يبتع ومل جيد من يقرضه تصدق به على الفقري، فإن مل جيد فقريًا يف امليل شربه 

: املختار أن له قلتنتهى. وال شيء عليه. قال اإلمام املهدي: وهذا الرتتيب صحيح على املذهب؛ ا
شرب ما فضل عن ولدها من اللنب مطلًقا لقول علي عليه السالم يف البدنة: (( ال يشرب من لبنها 
إال فضًال عن ولدها، فإذا بلغت حنرمها مجيًعا فإن مل جيد ما حيمل عليه ولدها فليحمله على أمه اليت 

  ولدته غري باٍغ وال عاد.))، انتهى.

 فات من الهديفصل في حكم ما 

وما فات من اهلدي قبل أن ينحر أو بعده وفرط أبدله يف الواجب مطلًقا والنفل إن فرط، حنو أن ال 
يبيعه خلشية تلفه، فإن باعه وجب عليه أن يشرتي بثمنه هديًا آخر، فإن نقص مثنه عما جيزي يف 

يف حمله، فإن فرط اهلدي وفاه، وإن فضل من مثنه شيء صرفه يف هدي ولو سخلة أو تصدق به 
فالواجب عليه املثل سًنا ومسًنا ولو بدون قيمة األول ولو زائًدا على الواجب، كبدنة عن واحد، فإن مل 
جيد عوًضا عن هذا تصدق بقيمة تسعة أعشار بدنة، وصام بقدر الُعشر عشرة أيام، وإن مل يفرط 

بدنة كفته شاة أو سبع بقرة أو  فال يلزمه إال تعويض القدر الواجب يف اهلدي الواجب، فإن فاتت
عشر بدنة، ال لو كان متنفًال، فال جيب عليه إبداله إن مل يفرط، فإن فرط يف النفل وجب عليه إبداله 

دون الزائد، فإن عاد اهلدي الغائب بسرقة أو ضياع وقد أبدله، ُخيـَر املتمتع يف ذبح أيها شاء، 
النفل فال خيلو إما أن يفوت بتفريط أو ال؛ إن كان  ويتصدق بفضلِة األفضل إن ذبح اَألدون. فأما

بتفريط لزمه تعويضه مبثله أو أفضل، فإن عاد تعّني عليه حنره ولو كان البدل أفضل، وال جيب عليه أن 
يتصدق بفضلة األفضل هنا لتعيني الوجوب يف األول بعد عوده، خبالف الفرض، فالواجب فيه بعد 

حنو  والتفريط:هما فيه فضلة لزم التصدق ا لتعلق القربة ا للفقراء. التعويض أحدمها ال بعينه، فأي
أن يسرق أو يهِلك بسبب تقصري يف حفظه ورعايته، وإن مل يكن فوات النفل بتفريط مل جيب عليه 
تعويضه كما سبق، فإن عوضه مث عاد لزمه حنرمها كليهما لتعلق القربة ما، ألن اإلبدال غري واجب، 

به تعلقت به القربة، خبالف الواجب، فإبداله لوجوبه والواجب عليه واحد، هكذا ذكروه فلما تربع 
: وكالم أمري املؤمنني عليه السالم يف اموع يف رجل ضلت بدنته فاشرتى مكاا قلتللمذهب. 

وىل، مثلها أو خًريا منها، مث وجد األوىل قال: (( ينحرمها مجيًعا.))، مل يفرق بني فرض ونفل، فهو األَ 



واستدلوا على لزوم إبدال الواجب دون التطوع مبا أخرجه البيهقي بسنده إىل ابن عمر قال: (( من 
أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإا إن كانت نذرًا أبدهلا، وإن كانت تطوًعا فإن شاء أبدهلا وإن شاء 

يصح.))، أفاده يف  تركها.))، قال البيهقي: (( هذا هو الصحيح موقوفًا، وقد روي مرفوًعا: وال
  الروض.

 فصل في حكم من لم يجد الهدي

فإن مل جيد املتمتع اهلدي يف امليل، أو مل جيد من يشاركه يف البدنة أو البقرة ولو يف ملكه، أو وجد 
الثمن ومل جيد اهلدي، أو مل جيد الثمن، فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج، آخرها يوم عرفة ندبًا، فإن 

شريق وجوبًا ولو يوم النحر. يف شرح التجريد بسنده من طريق الناصر للحق إىل جعفر فاتت فأيام الت
بن حممد عن أبيه أن علًيا عليه السالم كان يقول: (( صيام ثالثة أيام يف احلج، قبل يوم الرتوية بيوم، 

جع.)). وروى ويوم الرتوية، ويوم عرفة، فإن فاتت تسحر ليلة اَحلْصبة، وصام ثالثة أيام، وسبعة إذا ر 
ابن أيب شيبة عن حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السالم مثله. ويف الدر أخرج 
عن عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي عن علي بن أيب 

. وأخرج البخاري وابن أيب طالب عليه السالم مثله، إال أنه قال: (( فإن فاتته صام أيام التشريق.))
شيبة والبيهقي والدارقطين عن ابن عمر وعائشة قاال: (( مل يرخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم يف أيام التشريق أن ُيصمن إال للمتمتع مل جيد هديًا.)). ويف البحر عن اإلمام زيد بن علي وأيب 
: خمصوص...))، إىل آخره. وعندهم أنه إن حنيفة وأصحابه: (( ى عن صوم أيام التشريق. قلنا

فات األول لزم هديان؛ هدي املتمتع، وهدي لتأخريه عن اإلهالل باحلج، فيتعني املبدل بفوات 
  البدل، كالظهر لفوات اجلمعة. وأجيب بأن أيام التشريق جمزية ملا سبق.

  فواا يف وقتها. املواالة يف الثالثة األيام مستحبة، فلو فرقها جاز إال أن خيشىفائدة: 

ومن ظن تعذر اهلدي، جاز له تقدمي الثالث منذ أحرم بالعمرة، ولو يف أول يوم من شوال. فرع: 
فيصح أن حيرم ليلة العيد ويبيت الصوم، ولو صام مع وجود اهلدي مث تعذر عليه فالعربة باالنتهاء 

ج ﴾، وأجيب بأن املراد يف على املذهب. وعند الشافعي: ال جيوز تقدميها لقوله تعاىل: ﴿ يف احل
  وقته، وأيًضا عمرة التمتع من مجلة احلج.



 فصل

فإذا صام الثالثة األيام يف الوقت املذكور، وجب عليه أن يكملها عشرًا أيًضا بصيام سبعة أيام بعد 
أيام التشريق يف غري احلرم ولو يف الطريق، لقوله تعاىل: ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾. هذا هو املذهب، إال 

أن يعزم على استيطان مكة أجزاه فيها، وقيل: املراد بالرجوع املصري يف الوطن، وهو يف البحر من 
رواية اإلمام حيىي عن القاسم واهلادي وقول أيب حنيفة وأصحابه. وعن مالك ورواية عن القاسم: أنه 

أمحد: الفراغ  اخلروج من مكة للرجوع، إذ يسمى راجًعا. قال يف البحر: وهو األقرب للمذهب. وعند
  من أعمال احلج، إذ هو املقصود وكما لو أقام مبكة.

وجيب الفصل بني الثالث والسبع لآلية، فإن وصلها بطل يوم واحد، فإن مات قبل فواا وقبل فرع: 
أن يصوم تعني اهلدي على املذهب. وعند من جييز التصومي عن امليت يصح الصوم عنه قبل فواا، 

ا رواه يف االنتصار عن علي وابن عباس رضي اهللا عنهم: أن التتابع يف صيام هذه وتستحب املتابعة مل
األيام مستحب، فإن مات بعد الثالث وقبل السبع وجب إخراج كفارة صوم السبع، ثالثة أصواع 
ونصف من الثلث إن أوصى. ورّجح بعضهم أنه يف حجه من رأس املال ألنه َدين، لقوله صلى اهللا 

  يف خرب اخلثعمية: (( فَدين اهللا أحق أن يُقضى. ))، وهو قوي. عليه وآله وسلم

  لو خرج احلرمي من احلرم لصح متتعه، فإذا تعذر عليه اهلدي صّح صومه يف احلرم.فائدة: 

 فصل في تعين الهدي

ويتعني اهلدي بفوات الثالث أو أحدها يف وقتها، وهو من يوم أحرم بالعمرة إىل آخر أيام التشريق، 
ه فيها ولو مل ميكنه الذبح وعليه دم التأخري ودم التمتع، فإذا وجد اهلدي وقد صام يوًما أو وبإمكان

يومني أو يف اليوم الثالث قبل الغروب لزمه االنتقال إىل اهلدي، ال إذا وجد اهلدي بعد أن صام 
ذر اهلدي، الثالث، فال يلزمه إال أن جيد اهلدي يف أيام النحر أو قبلها حيث قدم الصوم خلشية تع

  فإنه جيب عليه أن يهدي ولو قد فرغ من صيام الثالث، ال يف اليوم الرابع، إال أن يكون صائما.



 فصل في القران

والِقران هو اجلمع بني احلج والعمرة بإحرام واحد. ونية الِقران شرط عند العرتة، فيقول عند اإلحرام 
مع النية بالقلب: (( لبيك حبجة وعمرة مًعا.))، وهذا اللفظ مروي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم. 

مّر، واألصل فيه قوله قال اإلمام املهدي: ويكفي أن يريد ذلك بقلبه مع تلبية أو تقليد للهدي كما 
صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( أتاين آٍت من ريب وأنا بوادي العقيق فقال: صل ذا الوادي املبارك 

ركعتني، وقل لبيك حبجة وعمرة. )) انتهى. وال يشرتط أن يكون إحرامه يف أشهر احلج، وال يف سفر 
  : وقد سبق الكالم يف اإلحرام.قلتوعام واحد. 

 وط القرانفصل في شر 

  وشروطه ثالثة:

   النية، وقد تقدم الكالم عليها يف اإلحرام. األول:

أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام، فال يكون ميقاته داره، بل من خارج املواقيت. الثاني: 
أقاسوه على املتمتع، وقد نظره يف البحر، والقياس غري واضح، واَألوىل االستدالل بقول أمري املؤمنني 

يه السالم بعد ذكره للقارن واملتمتع: (( ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام.))، ويأيت عل
   قريباً.

سوق بدنة، ووجوب السوق هو قول زين العابدين والباقر والقاسم واهلادي عليهم السالم.  الثالث:
القران، ووضع وهو شرط يف صحة القران عند القاسم واهلادي عليهم السالم، فإن مل يسق بطل 

إحرامه على حجة نفًال، وال جتزي عن حجة اإلسالم، أو عمرة يتحلل ا، فإن مل يصنع وخرج 
بطواف وسعي وحلق أو تقصري خرج من إحرامه وال قضاء عليه وال دم، وهذا كله على املذهب. 

ة والشافعية ومالك: وعند الناصر واملرتضى واملؤيد باهللا وَأيب العباس واإلمام حيىي، والفريقني احلنفي
السوق ليس شرطًا بل يستحب. وعند َأيب طالب أنه نسك واجب جيرب بالدم. واملختار وجوب 
السوق لفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم إن وجد، فإن مل جيد َأجزاه الصوم، ملا رواه اإلمام زيد بن 



فإن مل جيدا صاما ثالثة  علي عن آبائه عن علي عليهم السالم قال: (( على القارن واملتمتع هدي،
أَيام يف احلج، آخرهن يوم عرفة وسبعة أَيام إذا رجع إىل أهله، ذلك ملن مل يكن أهله حاضري 

املسجد احلرام.)). وعند اإلمام زيد بن علي والباقر والنفس الزكية والناصر وأيب حنيفة والشافعي: 
ته عن آل رسول اهللا صلى اهللا عليهم جتزي شاة، وحيمل كالم اإلمام اهلادي عليه السالم يف رواي

وسلم أم ال يرون قرانًا إال بَسوق بدنة، على أن املراد طائفة خمصوصة كما قد عرف ذلك من 
   إطالقه يف غري هذا، وهو واضح ملن مارس كالمه.

جيزي عن البدنة سوق عشر شياه أو بقرة وثالث شياه، وال بدل له صوًما على املذهب، وقد فرع: 
  املختار.تقدم 

الَسوق من موضع اإلحرام وهو امليل. وال يشرتط أن يسوق إىل موضع النحر، بل ما يسمى فائدة: 
سوقًا ولو يسريًا. فإن تِلفت عوضها ولو من ِمىن، فإن مل جيد بقي يف ذمته، ويلزم دم التأخري. وال 

وق مل يضر، فإن يشرتط مقارنة اإلحرام للسوق، بل لو ساق قبل اإلحرام مث مضى من موضع السَ 
مضى من غري موضع السوق، أو مل يسق إال بعد اإلحرام مل يصح. أما لو أحرم وبقي مدة يف موضع 

  اإلحرام قبل الَسوق مث ساق من ذلك املوضع فإنه يصح هذا كله على املذهب.

  .وحكم فوائدها واخلشية عليها وفواا وتعويضها وعودها حكم ما تقدم يف املتمتع سواءفائدة: 

 فصل في مندوبات الهدي

  يندب يف كل هدي ينحر مبكة أو ِمىن، عن فرض أو نفل، فدية أو جزاء أربعة أمور:

التقليد للبدنة أو البقرة بنعلني هلما قيمة، والشاة بالودع أو اخلرز. وعند اإلمام املنصور باهللا األول: 
   أنه واجب يف البدنة فقط.

   وِمىن. اإليقاف به يف عرفة ومزدلفةالثاني: 

من ثوب أو حنوه مما له  -بضم اجليم  -التجليل، وهو أن يضع على ظهر اهلدي ُجالالً الثالث: 
   قيمة. والقالدة واجلالل تتبعه، فيصري للفقراء كاهلدي يف اجلامع.



روى حممد عن علي عليه السالم: (( أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن أتصدق جبالل 
  ها.))، وهو مبعناه متفق عليه.اهلدي وجلود

إشعار البدنة فقط، وهو أن يشق يف اجلانب األمين من سنامها عند ابتداء الَسوق، ويسلت الرابع: 
الدم بأصبعه املسبحة اليسرى، وقال مالك: يف اجلانب األيسر. ويف شرح األحكام بسنده إىل ابن 

احلليفة، مث ُأيت ببدنة فأشعرها يف صفحة  عباس أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي
سنامها األمين، وسلت عنها الدم، وقلدها نعلني، وأخرجه أمحد ومسلم وأبو داود بلفظ: دعا ناقته 
فأشعرها... اخل. ويف اجلامع، قال حممد: (( أهل البيت يقولون اإلشعار سنة، ولكن إن تركه تارك 

   فليس عليه يف قوهلم شيء.)).

 ال القارنفصل في أعم

ويفعل القارن بعد اإلحرام ما مّر يف صفة التمتع، فيقدم مناسك العمرة وجوبًا، وال يتحلل بعد 
الطواف والسعي حبلق وال تقصري وهو باٍق على إحرامه. وتقدمي العمرة واجب غري شرط، فلو قدم 

ل أوالً مث ورد طواف احلج وسعيه، انصرف إىل طواف العمرة وسعيها، وال دم عليه. وإن ورد اجلب
  مكة، طاف أوالً وسعى لعمرته، مث يطوف للقدوم ويسعى، وال دم عليه.

 فصل في طواف وسعي القارن

  ويفعل يف طواف العمرة واحلج وسعيهما ما مّر يف طواف القدوم وسعيه.

ويتثىن ما لزمه من الدماء والصدقات والصيام قبل كمال سعي العمرة، فأما بعد سعيها فال فرع: 
ىن غالًبا احرتازًا من دم اإلفساد، فإنه يتثىن ولو بعد سعيها، هذا احرتاز من املفهوم. وحيرتز من يتث

املنطوق: صيد احلرم وشجره، والطواف على غري طهارة، ودم اإلحصار، وتفريق الطواف، ودم 
حنيفة وهو التأخري، فال يتثىن. وتثين الدماء وحنوها على القارن، هو قول اإلمام زيد بن علي وأيب 

  املذهب، قالوا: ألنه قبل سعي العمرة حمرم بإحرامني. وعند مالك والشافعي: ال تتثىن.



 فصل

وكون القارن يطوف ويسعى مرتني لعمرته وحجه هو قول اإلمام زيد بن علي واهلادي والناصر وأيب 
اسم وحممد. قال حنيفة وأصحابه، رواه عنهم يف البحر والروض ونيل األوطار، وهو يف اجلامع عن الق

النووي: (( وهو حمكي عن علي بن أيب طالب عليه السالم وابن مسعود والشعيب والنخعي.))، 
انتهى. ورواه اإلمام اهلادي عليه السالم يف األحكام عن مجيع آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ىل آخره. وعند ، إ…))وسلم قال: (( وقال غريهم يكتفي بطواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجته
الشافعي ومالك وأمحد وغريهم أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ودليل األول ما رواه اإلمام زيد 
بن علي عن آبائه عن علي عليهم السالم يف القارن: (( عليه طوافان وسعيان.)). ويف شرح التجريد 

وافني وسعى سعيني، مث قال: بسنده إىل علي عليه السالم: أنه مجع بني احلج والعمرة، فطاف هلما ط
(( هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فعل.)). وأخرج النسائي عن محاد وعبد الرمحن 
األنصاري عن إبراهيم بن حممد بن حنفية قال: (( طلعت مع أيب وقد مجع احلج والعمرة، فطاف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  هلما طوافني وسعى سعيني، وحدثين أن علًيا فعل ذلك، وحدثه أن
وسلم فعل ذلك.))، قال يف الروض: (( ومحاد ذكره ابن حبان يف الثقات وضعفه األزدي بال حجة، 

، اخل. ويف فتح الباري …))وإبراهيم هو ابن حممد بن علي بن أيب طالب. قال ابن حجر: صدوق
أي طوافني  - لي وابن مسعود ذلكشرح البخاري ما لفظه: (( قد روى الطحاوي وغريه مرفوًعا عن ع

بأسانيد ال بأس ا.))، انتهى. والروايات مستوفاة يف البسايط. واحتج غريهم بروايات  - وسعيني
أقواها عن ابن عمر قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( من قرن بني حجة وعمرة 

: (( من أحرم باحلج والعمرة أجزاه أجزاه هلما طواف واحد. )) رواه أمحد وابن ماجه، ويف لفظ
طواف واحد وسعي واحد منهما حىت حيل منهما مجيًعا.))، رواه الرتمذي، وقال هذا حديث حسن 
غريب. وقد أعله الطحاوي بأن الصواب أنه موقوف على ابن عمر، أفاده يف النيل. وعن عائشة 

افًا واحًدا.))، متفق عليه. وعن جابر: (( قالت: (( وأما الذين مجعوا بني احلج والعمرة فإمنا طافوا طو 
مل يطف النيب وال الصحابة بني الصفا واملروة إال طوافًا واحًدا طوافه األول.))، أخرجه مسلم وأبو 

داود وغريمها. وال خيفى أن العمل مبا فيه اإلثبات والزيادة مع صحة الرواية أحوط وأوىل، كيف وهي 
السالم؟! ومن علم حجة على من مل يعلم، وقد قال صلى اهللا من رواية أهل البيت عن علي عليه 



عليه وآله وسلم: (( علي مع احلق. اللهم أَِدر احلق معه حيثما دار. )). قال ابن عباس: (( إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتيا مل نتجاوزها.))، أخرجه ابن حجر يف اجلزء السابع من فتح الباري، وقال 

عبد الرب يف االستيعاب بلفظ: (( إذا أتانا الثبت عن علي مل نعدل بإسناد صحيح. وأخرجه ابن 
  به.))، وأخرج معناه يف احمليط، والكالم مبسوط يف حمله.

 باب اإلحصار

  فصل في تعريف اإلحصار

اإلحصار هو عن السعي يف العمرة، أو عن الوقوف يف احلج ال بعد الوقوف، فيبقى حمرًما حىت ميضي 
من إحرامه إال النساء، ولو طال زمن احلصر حىت يطوف للزيارة. وعند وقت الرمي كله وحل 

الشافعي: من ُأحصر بعد الوقوف جاز له التحلل، فيحل له النساء. وعند احلنفية: ال حصر يف 
احلرم، فمن عرض له فيه أحد األسباب مل جيز له أن يتحلل، بل يبقى حباله حىت يفوته احلج أو يفعله 

يف جواز التحلل يف العمرة أن يغلب على ظنه أن ال يزول املانع حىت متضي مدة  إن ختلص. واملعترب
يتضرر ببقائه حمرماً، أفاده يف الفتح وهو املقرر. وعند مالك: ال حصر يف العمرة إذ ال خيشى فواا، 

  وأجيب عليه بأن إحصار احلديبية عن العمرة. واحملصر عن احلج من يغلب على ظنه فوت احلج.

  حصره عن السعي، أو بعضه ولو قّل، يف العمرة، أو الوقوف يف احلج:فمن أ

  حبس، أو مرض، أو خوف، أو انقطاع زاد، حبيث خيشى على نفسه التلف أو الضرر

أو انقطاع َحمرم ؛ فلو أحصر حمرمها وقد بقي بينها وبني املوقف دون بريد مل جيز هلا اإلمتام من دونه، 
مفارقة احملرم يف السفر يف مثله، وأقرب ما يقدر به ميل مع األمن على ما  إال أن ال يبقى إال ما يعتاد

  قرر. وال جيب على املرأة أن تزوج ابنتها أو أمها ليحصل احملرم على املذهب

أو أّخره مرض من يتعني عليه أمره، كأحد الزوجني مع اآلخر، أو رفيق أو بعض املسلمني، وخشي 
معه من يقوم به، فيجب عليه أن يقف معه، والزوجة أخص من  عليه التلف أو الضرر إن مل يكن

احملرم، واألمة أخص منهما سواء كانت فارغة أم ال، وال يصح تعيني غري األخص، وال جيوز إال أن 



يعرف أن احملرم مثال أرفق من الزوجة مع ميينه إن طلبت، فإن تعدد من ذكر فله أن يعني من شاء، 
  قرعة،فإن مل ميكنه التعيني فال

أو أحصرها حدوث عدة، كحرة طلقت، أو مات زوجها، أو فسخ بعد اإلحرام، فالواجب عليها أن 
تعتد حيث وجبت ولو مل يكن بينها وبني مكة أو اجلبل إال دون ميل، إال خلوف أو عدم ماء ، 

  خبالف منزهلا فإا ترجع إليه إن مل يكن إال دون بريد ولو قد أحرمت،

و سيد هلما ذلك حيث مل ينقض الزوج أو السيد أو احملصر اإلحرام، وإمنا جيوز أو أحصره منع زوج أ
هلما املنع من اإلمتام إن كان اإلحرام متعدى فيه كاإلحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج. ويف حكم 

 التعدي أن حترم حبجة اإلسالم وال حمرم هلا، أو امتنع وهي جاهلة المتناعه وكونه شرطًا، وأما إذا مل
جيز هلما املنع مل يصريا حمصرين مبنعهما باللفظ، وال يتصور إحصار بفعل حمظورات اإلحرام، فأما إن  
كان املنع بالوعيد الذي يقتضي اخلوف أو احلبس فيصريان حمصرين ولو مل جيز للزوج والسيد ذلك ، 

  مليء،ويلحق مبنع السيد لعبده كل من طولب حبق عليه، كاملطالب بالدين احلال وهو 

  أو أحصرته حاجة أبويه لإلنفاق ولو مل يعجزا عن الكسب إن كان له مال،

فأما ضيق الوقت فهو وإن كان حمصرًا به لكنه يتحلل بعمرة، وال جيزي التحلل باهلدي إال عند تعذر 
  العمرة، ويلزمه دم لفوات حجه،

  أو أحصره عدم معرفة الطريق، فيتحلل بالصوم لتعذر إنفاذ اهلدي،

  حصره مطالبة اإلمام له،أو أ

  أو منع املستأجر لألجري اخلاص.

اإلحصار بالعدو املشرك جممع عليه لنزول اآلية فيه، وعند الشافعي أنه ال يكون اإلحصار إال فائدة: 
بالعدو. وروي عن ابن عباس احتجاًجا باآلية، وأجيب بأن العام ال يقصر على سببه. قال اإلمام زيد 

ض أو غري بن علي عليهما السالم يف تفسريه: (( وقوله تعاىل: ﴿ فإن أحصرمت ﴾ معناه حبرب أو مر 



ذلك...))، وعلى هذا أئمة العرتة عليهم السالم إذ املراد مطلق املنع، كما هو حقيقة اإلحصار على 
  الصحيح.

سواء كان قارنًا أم  -شاة أو ُسبع بقرة أو ُعشر بدنة  -فمن أحصر بأي تلك األسباب بعث دي 
ى الوقوع يف احملظور وجب. والدليل غريه وجوبًا إن أراد التحلل، وإن بقي حمرًما فال جيب إال أن خيش

على وجوب اهلدي قوله تعاىل: ﴿ فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي ﴾، وهذه الصيغة ظاهرة يف 
اإلجياب كقوله تعاىل: ﴿ فعّدة من أيام ُأخر ﴾، وكقوله تعاىل يف آية األذى: ﴿ ففدية من صيام ﴾ 

م يف احلديبية، وهو قول أمري املؤمنني وابن عباس اآلية يف آٍي كثرية، ولفعله صلى اهللا عليه وآله وسل
  والعرتة والفريقني وغريهم. وقال مالك: ال جيب.

نعم وإن كان أجريًا فهو عذر له يف استئجار غريه إلمتام العمل، لكنه ال يتحلل إال باهلدي أو الصوم 
  أو العمرة كسائر احملصرين. وأما العبد فيصوم.

وقًتا معلوًما من أيام النحر يف احلج، وأما العمرة فال وقت له بال وإذا بعث باهلدي عني لنحره 
خالف، فإن مل يعني تعينت أيام النحر وال يتحلل إال بعدها. فلو عّني غريها؛ فإن كان قبلها مل 

يصح، وإن كان بعدها صح ولزم دم التأخري. وعند أيب حنيفة أن دم اإلحصار ال خيتص بزمان، بل 
. وال يصح إال يف حمله عند من يشرتط املكان، وهم اجلمهور لقوله تعاىل: ﴿ يصح يف أي وقت شاء

حىت يبلغ اهلدي حمله ﴾. وعند الشافعي أنه يصح أن ينحره يف موضع إحصاره، ومحل اآلية على 
الزمان، واحتج بنحره صلى اهللا عليه وآله وسلم دم إحصاره عام احلديبية، وظاهر السياق يف اآلية 

ملراد املكان، ويدل عليه أيضا قوله تعاىل: ﴿ هديًا بالغ الكعبة ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ مث يدل على أن ا
حملها إىل البيت العتيق ﴾، وأما حنره صلى اهللا عليه وآله وسلم عام احلديبية فإمنا هو للعذر. واختلفوا 

رم اختيارًا، وقال يف املكان، فقال اإلمام زيد بن علي والناصر عليهم السالم وأبو حنيفة: إنه كل احل
اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم: حمله يف إحصار احلج مىن، وللمعتمر مكة اختيارًا، ويف سائر 

احلرم اضطرارًا، وهذا هو املذهب. ورّجحه املقبلي يف املنار وقال ما حاصله: (( قد بني احملل يف اآلية 
وقت االختيار، وأما حنره صلى اهللا عليه وآله فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلج والعمرة يف 

وسلم عام احلديبية فللعذر، وهذا وجه اجلمع بني فعله يف احلديبية وبني اآلية الكرمية وبياا، ويرجع 



ما إىل االختيار واالضطرار...))، أفاده يف الروض. وقد روي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم حنر عام 
  وسيأيت الكالم يف الدماء.احلديبية يف طرف احلرم، 

هذا، فيحل بعد ذلك الوقت، مبعىن أا حتل له حمظورات اإلحرام، وال حيل إال بفعل شيء من 
حمظورات اإلحرام بنية التحلل. ويستحب له إن كان فوضه أن يؤخر نصف النهار وإال فال، ألنه لو 

مع غلبة الظن أنه قد ذبح،  أّخر بدون تفويض صار فضولًيا، فال يصح وال جيوز له التحلل إال
وحتصل بسالمة الطريق وعدم بلوغ عائق، هذا عند اإلمام زيد بن علي والناصر والقامسية. وعن 
  الفقهاء ال بد من العلم وفيه حرج وقد ال ميكن، وقد تأول هلم اإلمام حيىي بأن املراد الظن القوي.

 فصل يف انكشاف احلل قبل الوقت أو الذبح

أي قبل الوقت الذي عينه، أو قبل الذبح بأن يغلب على ظنه أنه  -قبل أحدمهافإن انكشف حله 
قد مضى الوقت الذي عينه، فحل مث انكشف أنه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح لكون الرسول 

أّخره، لزمته الفدية الواجبة يف ذلك احملظور، وبقي حمرًما حىت يتحلل بالعمرة أو دي آخر. إن 
العمرة ينحره أيام النحر من هذا العام أو بعدها، ويلزم دم التأخري. واحلاصل أنه ال خيلو  تعذرت عليه

إما أن يفوض الرسول أم ال؛ إن فوضه فالعربة بالذبح وال عربة بالوقت الذي عينه، وإن مل يفوضه 
ار فالعربة بالذبح يف وقته، فإن قدم الرسول أو أخر ضمن اهلدي، وال حكم للتحلل ألنه قد ص

  فضولياً ويرجع على الرسول إن أخر الذبح لغري عذر ألنه غرم حلقه بسببه.

فإن زال عذره قبل التحلل بفعل شيء من حمظورات اإلحرام بعد الذبح بنية نقض اإلحرام يف العمرة، 
وقبل مضي وقت الوقوف يف احلج لزمه يف هاتني الصورتني اإلمتام ملا أحرم له لقوله تعاىل: ﴿ وأمتوا 

ج والعمرة هللا ﴾، وسواء كان قد ذبح أم ال فيتوصل إليه بغري جمحف حباله لقوله تعاىل: ﴿ وال احل
تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ﴾، فيلزمه أن يستكري ما حيمله إن احتاج إىل ذلك، وإال وجب عليه 

ستطاعة إال السري إن قدر، ويستأجر من يعينه أو يهديه الطريق ال من يؤمنه فال جيب، وال ُتشرتط اال
أنه يبقى له ما يكفيه إىل العود إىل أهله، إال أن يكون ذا كسب اتكل يف العود عليه حيث مل يكن 

ذا عول. وإذا زال عذره فأمت ما أحرم له جاز له أن ينتفع ديه ويفعل به ما شاء ولو قد ذبح 
أم ال، إذ ال وقت هلا  وصرف، ما مل يستهلك حسا. هذا يف هدي العمرة مطلًقا، سواء كان قد أمتها



إال أن تكون عن نذر معني، وأما يف هدي احلج فال جيوز أن ينتفع به إال إن أدرك الوقوف أو غلب 
على ظنه إدراكه، وإن مل يدرك الوقوف حتلل بعمرة، وال حيتاج إىل جتديد اإلحرام هلا بل يكفيه أن 

يجعلها عمرة ولو يف أيام التشريق...))، يطوف ويسعى وحيلق أو يقّصر، لقوله يف اخلرب اآليت: (( ول
وال دم لإلساءة ألنه مل يستأنف اإلحرام هلا. وإن كان قد طاف وسعى عن احلج انصرف إليها وحتلل 

به، وال حيل له الوطء حىت حيلق أو يقصر، فإن مل ميكنه التحلل بالعمرة فهو حمصر عنها فيتحلل 
ات احلج، ودم لفوات العمرة، ألنه قد لزمه التحلل ا. بذبح اهلدي عن العمرة، فيلزمه دمان؛ دم لفو 

ومىت قضى احلج الذي أحصر عنه يف األصل مل يلزمه قضاء هذه العمرة، ألن اإلحصار يف األصل 
عن احلج هذا، ومىت أمكنه التحلل عن احلج بالعمرة حنر هذا اهلدي أو غريه، فإن كان قد حنره 

  املأمور يوم النحر فقد أجزاه.

أيب حنيفة والشافعي: ال جيب عليه، والدليل على وجوب ما ذكر ما أخرجه املؤيد باهللا يف شرح وعند 
التجريد عن ابن أيب شيبة بسند صحيح عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: (( 

ئي عن من مل يدرك عرفة فعليه دم، وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابل. )). وأخرج البخاري والنسا
سامل قال: كان ابن عمر يقول: (( أليس حسبكم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟ إن 

حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبني الصفا واملروة مث حل من كل شيء حىت حيج عاًما مقبالً 
(( من مل  فيهدي أو يصوم إن مل جيد هديًا.)). ويف البحر: (( لنا قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:

يدرك احلج فعليه دم وليجعلها عمرة )) ))، انتهى، رواه يف االنتصار. ومثة روايات موقوفة، واحلجة يف 
  املرفوع وخرب عطاء وإن كان مرسالً قوي.

 فصل فيمن مل جيد اهلدي أو مثنه أو من يوصله

صفة، ال وقًتا وهو ثالثة فإن مل جيد اهلدي أو مثنه أو من يوصله يف امليل صام كصيام املتمتع قدرًا و 
أيام منذ أحصر يف احلج، فيصوم الثالث حيث عرض له اإلحصار يف أي وقت، مث يصوم سبعة إذا 
رجع، وال جيب الفصل بني الثالث والسبع كاملتمتع، وحيصل التحلل بصيام الثالث، وال يتعني اهلدي 

ا لزمه الصوم، وال دم عليه على بفوات الثالث إذ ال قائل به، فإن فاتت أيام التشريق قبل صيامه
  املذهب.



 فصل يف زوال احلصر

فإن زال احلصر وأمكنه الوقوف لزمه إمتامه ولو قد حتلل، ويلزمه حكم التحلل حبسبه سواء كان وطئا 
  أو غريه، وجيوز له التحلل مع غلبة الظن باستمرار احلصر.

تمتع فيجوز له تقدمي الصوم إن وال يصح تقدمي الصيام قبل اإلحصار إن خشي وقوعه، خبالف امل
  خشي عدم اهلدي كما سبق، ألنه هناك قد وجد سببه وهو اإلحرام، كذا ذكروا على املذهب.

 فصل يف العدول إىل الصوم عند عدم اهلدي

والعدول إىل الصوم عند عدم اهلدي هو قول القامسية والناصر وأيب يوسف. وعن اإلمام زيد بن علي 
لشافعي أنه ال بدل للهدي، رواه يف البحر، إذ مل يذكر يف اآلية بدالً .واحتجوا وأيب حنيفة وحممد وا

على البدل خبرب ابن عمر السابق: (( فيهدي أو يصوم إن مل جيد هديًا.))، والقياس على املتمتع، 
قال اإلمام حيىي: وإذا قلنا ال بدل له، ففي جواز التحلل قبل وجود اهلدي وجهان: أحدمها ال جيوز 

ه ذلك فيبقى على إحرامه حىت يطوف ويسعى مث حيلق أو يقصر لعموم قوله تعاىل: ﴿ حىت يبلغ ل
  اهلدي حمله ﴾، والثاين أنه يتحلل ألجل احلرج يف بقاء اإلحرام.

 فصل يف تعذر اهلدي والصوم

 ذمته، فإن تعذر عليه الصوم واهلدي مجيًعا فقال اإلمام املنصور باهللا: جاز له التحلل ويبقى اهلدي يف
  وقّواه اإلمام املهدي. واملذهب أن احملصر ال يتحلل إال باهلدي أو الصوم أو العمرة.

 فصل يف قضاء احملصر

وعلى احملصر القضاء ملا أحصر عن إمتامه، أما الواجب فباإلمجاع؛ فإن كانت حجة اإلسالم أو نذرًا 
مطلًقا فليس بقضاء حقيقة وإمنا هو تأدية لواجب، وأما النفل فعند العرتة وأيب حنيفة أنه جيب قضاؤه 

حيج عاًما قابالً.))، ملا سبق يف خرب عطاء: (( وعليه احلج من قابل.)). ويف خرب ابن عمر: (( حىت 



ومل يفصل بني فرض ونفل، وفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه اعتمر هو وأصحابه، ومسيت عمرة 
القضاء. وروى الواقدي من طرق أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر أصحابه رضي اهللا عنهم أن 

معتمرين ممن مل يشهد يعتمروا، فلم يتخلف منهم إال من قتل خبيرب أو مات، وخرج معه مجاعة 
  احلديبية فكانت عدم ألفني. ويف البحر عن ابن عباس وابن عمر والشافعي ومالك وأمحد: ال يلزم.

نعم، فيقضي ما فات من حج أو عمرة كما فات، وال يلزم زيادة عمرة. وقال أبو حنيفة: تلزم العمرة 
أنه قد حتلل مبا هو بدل عنها وهو من مل يتحلل ا إذ قد لزمه التحلل ا مع الفوات، وأجيب ب

  اهلدي أو الصيام.

ال يلزم األجري القضاء، فيتحلل حيث أحصر وال قضاء عليه، ولو كان إحصاره بعد أن فسد فائدة: 
  عليه إحرامه.

على احملصر احللق أو التقصري لفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم عام احلديبية، وهو بيان ملا يفعله تنبيه: 
  احملصر.

 فصل في من ورد الميقات ال يعقل

ومن ورد امليقات ال يعقل فلرفيقه العدل، وهو ما يسمى رفيقا عرفًا والية عليه بعد جماوزة امليل، 
فيفعل به ما مر يف صفة احلج من فعل وترك إن عرف أن نيته احلج أو العمرة، وإال فال؛ وجوبًا بعد 

البحر: وال وجه لتحتمه على الرفيق، بل ندب له  إحرامه بالعليل، وندبًا قبله على املذهب. ويف
معاونته على الرب والتقوى، انتهى. وله األجرة إن نواها، وله االستنابة للوالية واألجرة على املريض، 

وله والية على حفظ ماله وبيعه لإلنفاق عليه وما يبلغ به املقصد. وعند اإلمام الناصر والشافعي وأيب 
عمن مل يكن قد أحرم وال قبل الوقوف عند الشافعي، وقد استدل على ذلك  يوسف وحممد: ال نيابة

بعموم قوله تعاىل: ﴿ وتعاونوا على الرب والتقوى ﴾ وحنوه، وبالقياس على املوت. وكالم اإلمام الناصر 
  عليه السالم ومن معه قوي، ومل يتضح القياس.

اقي، وآخر جزء من احلل يف امليقايت، مث نعم، فإن مل يكن قد أحرم أخره إىل آخر املواقيت يف اآلف
جيرده مما حيرم على احملرم من الثياب وحنوها، ويغسله ندبًا، وال ييممه هنا ألنه للصالة ال لإلحرام، 



فإن ضره الغسل فالصب، فإن ضره فالرتك مث يهّل عنه مبا عرف من قصده. قال اإلمام اهلادي إىل 
عبدك فالنًا خرج قاصًدا حلج بيتك احلرام، متبًعا يف ذلك سنة احلق يف األحكام، يقول: (( اللهم إن 

نبيك عليه السالم، فأدركه من املرض ما قد ترى، وقد أحرم لك باحلج شعره وبشره وحلمه ودمه. مث 
حرِم من الطيب وغريه، فإن أضر به التجرد ألبس ما حيتاج إليه من 

ُ
يليب عنه وجينبه ما جينب امل

))، إخل، فإن فعل به ما يوجب الفدية ملصلحة املريض فمن ماله، وإال فعلى الثياب، وكّفر عنه...
الرفيق، ويركع عنه ركعيت الطواف ويرمي عنه، فإن أفاق بىن على ما قد فعل به رفيقه من أعمال 

احلج، وال يلزمه االستئناف ولو كان الوقت باقًيا، إال أن يكون طاف به ومل يطهره أعاد، وأما ألجل 
الطهارة بزوال العقل فال، فإن استأنف اإلحرام كان كمن أدخل نسًكا على نسك على املقرر اختالل 

  للمذهب.

وإن مات حمرًما بقي حكمه، فال يطيب حبنوط وال غريه، وال يلبس خميطًا، وال يغطي رأسه إن كان 
خرجه يف اجلامع من رجالً وال وجه املرأة، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( وال ختمروا رأسه. ))، أ

رواية القاسم بن إبراهيم عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأخرجه البخاري 
  ومسلم.

ويف اجلامع الكايف: وعن علي واحلسن بن علي وابن عباس وأيب جعفر حممد بن علي عليهم السالم 
. وقد روي عن علي عليه السالم أنه أم قالوا: (( ال يغطى رأس احملرم إذا مات وال حينط.))، انتهى

قال: (( إذا مات احملرم غسل وكفن ومخر رأسه ووجهه.))، وقد محل على أنه بعد الرمي. وعلى كل 
حال العمل باألول أحوط كما ال خيفى، وهو مذهب اإلمام اهلادي والشافعي خالف أيب حنيفة 

يه حكم اإلحرام ولو أمت عنه حيث ومالك واألوزاعي. نعم، وال يتمم عنه إال بوصية، ويبقى عل
  أوصى.

فإن كان قد أحرم قبل زوال عقله وعرف ما أحرم له متم به، فيقف به املواقف ويطوف به ويصلي عنه 
ركعيت الطواف ويسعى به ويرمي عنه كما سبق، يتوىل ذلك الرفيق بنفسه أو يستأجر غريه، وإن مل 

لتفصيل الذي سبق، وال يتثىن ما لزمه من الدماء إال تعرف نيته يف إحرامه فكناسي ما أحرم له على ا
  أن ينكشف كونه قارنًا.



 فصل في أوقات الدماء وأماكنها

ولدم الِقران والتمتع واإلحصار واإلفساد والتطوع بعد اإلحرام، واملراد باإلحصار وما بعده يف احلج 
  اضطراري: وهو ما بعدها.وقتان : اختياري: وهو أيام النحر بلياليها ما عدا ليلة العاشر؛ و 

ويلزم لكل دٍم أخره عن االختياري دٌم وال يتكرر بتكرر األعوام؛ وبتأخري بدنيت اإلفساد يف القران 
  دمان.

روى اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السالم أنه قال: (( أيام النحر ثالثة أيام، يوم 
أجزاك.))، وله شواهد عن علي عليه السالم وابن العاشر من ذي احلجة ويومان بعده يف أيها ذحبت 

عباس وعمر، وهذا هو املذهب، وقول للشافعي ووافقهم أبو حنيفة: إال يف دم اإلحصار فال زمان له 
عنده، وقول للشافعي آخر أنه جيزي دم احلج بعد اإلحرام ولو قبل أيام النحر. واحتج يف البحر بنحر 

أيام النحر، وقد قال: (( خذوا عين مناسككم. ))، واعرتض يف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 
املنحة بأنه صلى اهللا عليه وآله وسلم حنر هديه مبىن يوم النحر، قال: فاالختياري يوم النحر ال غري 

إال أن يثبت نص، وأما حديث كل أيام التشريق ذبح ابن ماجه وابن حبان وغريمها فإن صح كان هو 
نقل ابن القيم عن علي عليه قلت: على أن أيام التشريق كلها أيام النحر.  الدليل، إال أنه يدل

السالم: أيام النحر يوم األضحى وثالثة أيام بعده. ونقل عن احلسن البصري وعطا واألوزاعي 
: وروي عن اإلمام املنصور باهللا يف األضحية قالوا: وألن الثالثة قلتوالشافعي وابن املنذر.انتهى. 

ا أيام مىن وأيام الرمي وأيام التشريق وحيرم صيامها، فهي أخوة يف هذه األحكام، فكيف ختتص بكو
تفرتق يف جواز الذبح بغري نص وال إمجاع؟ أفاده يف الروض. وقد سبق بالسند الصحيح عن علي 

عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  -وقد روى من وجهني يشد أحدمها اآلخر  - عليه السالم، وفيه 
ه قال: (( كل مىن منحر، وكل أيام التشريق ذبح. ))، روي من حديث جبري بن مطعم وفيه أن

انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال: وقد روى احلديث يف جممع الزوائد 
عن جبري بن مطعم، وقال: رواه أمحد والطرباين يف األوسط، ورجال أمحد وغريه ثقات؛ انتهى. 

إىل أنه يوم النحر فقط لكونه جممًعا عليه، وما عداه خمتلف فيه، ويدفعه أن جمرد وذهب داود 
االختالف ال يدفع ما ظهر صحته من األقوال. وذهب سليمان بن يسار وسلمة بن عبد الرمحن بن 



عوف إىل أن وقته ممتد إىل هالل احملرم واختاره ابن حزم، واحتج بأن األضحية فعل خري وقربة إىل 
، وفعل اخلري حسن يف كل وقت، قال تعاىل: ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها اهللا

خري ﴾، فلم خيص وقًتا من وقت، وال رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومل مينعه نص وال إمجاع إىل 
ل آخر ذي احلجة. وأجيب بأن املانع حديث جبري بن مطعم السابق، وإمجاع السلف على عدم القو 
بامتداده إىل آخر شهر ذي احلجة، وإن اختلفوا يف كونه مجيع أيام التشريق أو بعضها. ومل ينقل 

خمالف هلم يف ذلك قبل سليمان وسلمة . والعجب من ابن حزم يف توسيع وقت النحر فأفرط، ومن 
باختصار.  إمامه داود يف اقتصاره على يوم النحر ففرط، والدليل وأقوال السلف ختالف قوهلما؛ انتهى

وليس هذا حمل بسط، ولكن ألن البحث حقيق بالتأمل، هذا وال توقيت ملا عدا هذه اخلمسة الدماء 
  من كفارة أو فدية أو جزاء إذ ال دليل، ففي أي وقت حنرها أجزى بعد سبب وجوا.

 فصل

يبلغ اهلدي واختياري مكان هذه اخلمسة الدماء ِمىن، ال ميلها، ذْحبا وصرفًا لقوله تعاىل: ﴿ حىت 
حمله ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ مث حملها إىل البيت العتيق ﴾، وقد بينه فعل الرسول صلى اهللا عليه وآله 
وسلم يف احلج والعمرة، كما سبق يف اإلحصار. وحّد ِمىن من العقبة إىل وادي حمسر، وليسا منها 

سي إىل ذي طُوى، وال وقد سبق. واختياري مكان دم العمرة مكة لآلية، وَحدها من عقبة املري
  يدخل ميلها. وأما عمرة القران فكاحلج يف مىن.

وال زمان لدماء العمرة، سواء كانت عن إحصار أم إفساد أم تطوع أم فعل حمظور أم ترك نسك أم 
  تفريق طواف.

واضطراري دماء احلج والعمرة احلرم احملرم، ويلزم دم على املذهب كالزمان، فلو ذبح فيه لغري عذر مل 
جيِز، وال جيوز له األكل منها. وعن اإلمام املنصور باهللا: جيزيه ذلك، وعليه دم كتأخريه عن زمانه، 

وقيل: قد أساء وأجزاه وال شيء عليه. وقد استدلوا على هذا بنحره صلى اهللا عليه وآله وسلم هدي 
م الناصر وأحد قويل اإلحصار عام احلديبية يف طرف احلرم. ويف الشفاء عن اإلمام زيد بن علي واإلما

 قلت:الشافعي أن مكان الدماء احلرم احملرم، وهو كذلك عند أيب حنيفة وأصحابه إال احملظورات. 
وظاهر األخبار أن مىن ومكة مكان للدماء كلها، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ومىن كلها 



عناه، وقد سبق يف ذكر عرفة. منحر، وشعاب مكة كلها منحر. ))، رواه يف اجلامع الكايف وما يف م
وأما املضطر ففي احلرم لفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلديبية وإن كان يف العمرة، فيقاس عليها 
غريها. والظاهر عدم لزوم الدم إذ مل يؤثر أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم فعله يف احلديبية وهو يف مقام 

  التعليم.

ى دماء احلج اخلمسة ودماء العمرة، من جزاء الصيد ودماء احملظورات هذا واحلرم احملرم مكان ما سو 
وصدقاا وما يلزم من ترك نسًكا من دم أو صدقة. وعلى اجلملة فما عدا دماء احلج اخلمسة، ودماء 
العمرة، من دم أو صدقة أو قيمة، فموضع ذحبها وصرفها احلرم احملرم إال الصيام ودم السعي يف احلج. 

عمرة فال جيربه الدم إال لتفريقه فحيث شاء ، ويستثىن من الصوم صوم التمتع واإلحصار، وأما يف ال
فله زمان ومكان كما سبق. وقد استدلوا على أن احلرم مكان ما ذكر بقوله سبحانه: ﴿ مث حملها إىل 

البيت العتيق ﴾، يعين البدن اليت سبب وجوا اإلحرام، فكذلك سائر الدماء اليت وجبت ألجل 
اإلحرام، كذا قاله يف الغيث، أفاده السيد العالمة أمحد بن حممد الشريف يف الضياء، قال: (( والقيمة 
والصدقات مقيسة عليها، وسائر احلرم له حكم البيت العتيق، واختصاص دماء احلج اخلمسة، ودماء 

...)) مث أفاد ما العمرة مبىن ومكة، لدليل خاص من فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم وقوله كما تقدم
  معناه أنه إن كان الدليل اآلية فهي تفيد أنه اختياري ال اضطراري... إىل آخر كالمه.

وأقوى ما متسكوا به يف احلرم حنره صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم احلديبية يف أطراف احلرم، قلت: 
ختيار، وكان قياسها ولكنه حال اضطرار، وقد أقاسوا عليه ما سوى اخلمسة ودم العمرة يف حال اال

  على اخلمسة أوضح.

وقد حكى يف الروض كالم اإلمام اهلادي عليه السالم يف دم اإلحصار، وكونه يف احلج مبىن، ويف 
العمرة مبكة اختيارًا، ويف سائر احلرم اضطرارًا. قال: (( وجنح إليه يف املنار مبا حاصله أن سائر احلرم 

بني احملل يف اآلية فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلج والعمرة يف  مل يقيموا برهانًا على حمليته، وقد
وقت االختيار مطابًقا لقوله بأن احملل كل مىن يف احلج، وكل فجاج مكة يف العمرة، وما حنره عام 
 احلديبية فللعذر، وهذا وجه اجلمع بني فعله يف احلديبية وبني اآلية الكرمية وبياا، ويرجع ما حينئذٍ 

إىل االختيار واالضطرار...))، اخل وهو قومي، إال أن قوله: (( كل مىن يف احلج ، وكل فجاج مكة يف 
العمرة...))، مل أقف على هذا التخصيص يف شيء من األخبار، إال أنه ذكر يف شرح األمثار ما 



ا املنحر وكل مىن لفظه: (( ويف املوطأ قال مالك بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال مبىن هذ
منحر. وقال يف العمرة: هذا املنحر يعين املروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر.))، انتهى. ففيه راحية 

ولكنها غري واضحة يف التخصيص، إذ قوله: يف العمرة، ليس من لفظ اخلرب مع أنه مرسل، وهو 
أما كون دم السعي حيث  أشف ما يستند إليه يف الفرق بني دماء احلج والعمرة كما هو املذهب.

شاء فهو املذهب، قال يف الضياء: (( ذكره حممد بن أيب الفوارس يف تعليقه ملذهب اهلادي، وحنوه يف 
الوايف ملذهب اهلادي أيًضا، وكذا دم طواف القدوم إذا لزمه برتكه. فقد أشار الشيخ أبو جعفر يف 

مسية...))، قال يف الضياء: (( مل أعرف الكايف أنه يهريقه يف أي موضع شاء، كدم السعي عند القا
وجه اختصاص هذين الدمني.))، انتهى. ويف شرح األمثار بعد ذكر دم السعي: (( ومل أقف على 

يف شرح التجريد: (( ومن وجب عليه دم لنسيانه السعي أراقه حيث أحب، قلت: دليله.))، انتهى. 
رده ال يقتضي ختصيصه مبكان دون وهذا منصوص عليه يف املنتخب. ووجهه أن وجوب الدم مبج

مكان...))، إىل قوله: (( والوجوه اليت توجب كون النحر مبىن أو مبكة وجوه خمصوصة كلها، مرتفعة 
عن الدم الذي جيب لنسيان السعي...))، مث ساق تلك األوجه مبا ال يسعه املقام، واملختار أنه كغريه 

  من الدماء.

م وابن ماجه عن ذيب قال: كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورد يف خرب رواه أمحد ومسلفائدة: 
يبعث بالبدن مث يقول: (( إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا، فاحنرها، مث اغمس نعلها يف 
دمها، مث اضرب به صفحتها، وال تطعمها أنت وال أحد من أهل رفقتك. )). وعن ناجية اخلزاعي 

وبينه فليأكلوه. ))، رواه اخلمسة إال النسائي. قال الرتمذي: حسن  حنوه، وفيه: (( وخّل بني الناس
صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يف هدي التطوع؛ انتهى. واحلكمة يف غمس نعلها... اخل 
أن يعلم أا هدي، ويف أنه ال يطعمه ورفقته أنه رمبا وقع منهم تقصري يف حفظها لو جاز هلم ذلك، 

إلبدال وإن مل تكن قد بلغت احلرم. وقد محل على أن ذلك يف النفل كما ذكره وظاهره عدم وجوب ا
الرتمذي، وقال العالمة الشريف: (( أما إذا مل يتمكن من النحر يف احلرم فيجوز يف غريه، ملا 

روي...))، وساق خرب ذيب قال: (( وظاهره يقتضي يف احلرم وغريه، ومحله صاحب الشفاء على 
بل قلت: أما يف غري احلرم فال جيزي مطلًقا، وال دليل على ذلك.))، انتهى. احلرم فقط. قال: ف

الدليل حنو قوله تعاىل ﴿ مث حملها إىل البيت العتيق هديًا بالغ الكعبة ﴾ إال أن يقال: هذا خاص فيما 
تعذر مع صحته عند من جييز ختصيص الكتاب واملتواتر باآلحاد وهم اجلمهور. وأما املذهب فال بد 



اإلبدال يف الفرض كما سبق، واملقام ال حيتمل الزيادة. وقد طال البحث لقصد اإلفادة، فمن كان  من
  من أهل النظر فاال واسع، وإال فيكفيه فتوى من ذكر من أئمة اهلدى.

وإذا ذبح اهلدي يف احلرم وتصدق باللحم خارجه فقد أجزاه الذبح ويتصدق بقيمة اللحم فرع: 
من يتصدق عليه بعد ذحبه فقد أجزاه مع عدم التمكن من بيعه، وإن تلف بعد  باحلرم، وإن مل جيد

  ذحبه ضمن قيمة اللحم مع التفريط أو اجلناية، وإال فال ضمان.

 فصل

ومجيع الدماء الواجبة يف احلج والعمرة ألجل اإلحرام أو لغريه كدم ااوزة وما لزم يف صيد احلرم من 
ا جناية إال دم القران والتمتع، حيث أوصى أن حيج عنه قرانًا أو رأس املال وإن لزمت يف املرض أل

متتًعا. وأما إن حج قرانًا أو متتًعا فمن رأس املال، وذلك حيث تلفت بعد الَسوق يف الِقران، أو على 
  القول بأنه نسك.

 فصل في المصارف

ون غري اهلامشيني كالزكاة، وال ومصرف الفداء واجلزاءات والقيم والكفارات ودم اإلحصار الفقراء املؤمن
يعطى اجلازر منها إال أن يكون مصرفًا غري َأْجره، وجيزي الصرف يف واحد ما مل يبلغ النصاب. وأما 
دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء من فقري أو غين، أو هامشي أو غريهم، غري احلريب واحملارب، وله 

وال يستغرقها باألكل لقوله تعاىل: ﴿ فكلوا منها ﴾ وهي  األكل منها إن حنرها يف حملها ال يف غريه،
للتبعيض، فإن أكل الكل ضمن ما له قيمة. وعند الشافعي: ال يأكل من هدي القران والتمتع 

  لوجوما، واآلية وفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم حجة.



 فصل

كان له اسرتجاعها قبل الذبح وال تصرف الدماء إال بعد الذبح، فلو صرفها قبله مل ميلكها الفقري، و 
وبعده. وأما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح أصلها، إال أن تكون نتاًجا فبعد ذحبه. فلو أخر الصرف 

  لغري عذر حىت تغري اللحم ضمن القيمة ال املثل، أي ال هديًا إذ قد أجزاه الذبح.

يف نفسه جاز. وللمصرف فيما من دفع اهلدي قبل ذحبه إىل فقري، ووكله يف ذحبه مث صرفه فائدة: 
صرفه إليه كل تصرف من أكل وهبة وبيع، وذلك التصرف بعد قبض أو ختلية مع تقدم التمليك أو 

  رضاء املصرف. وليس للفقري أن يصرفها عن دم عليه إذ يشرتط الذبح.

  خامتة البحث:

  تلحق ذا أربع مسائل:

  ه مع عدم التمكن من بيعه كم سبق.أنه إذا ذبح اهلدي ومل جيد فقريًا فقد أجزا األولى: •

  إذا تلف بعد الذبح بغري جناية وال تفريط مل يضم الثانية: •

إذا كان متمتًعا أو قارنًا وأحصر أو بطل حجه، فهديه باٍق على ملكه يفعل به ما  الثالثة: •
  يشاء

ل  إذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غري ذلك والتبس عليهم هدي بعضهم ببعض، وَك  الرابعة: •
ُكل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه إن كان هديه، وإال فعن فالن 

  وأجزاهم. وأما من فسد حجه وهو قارن أو متمتع فحكم اهلدي باٍق عليه ألنه يلزمه اإلمتام.

 فصل في الدماء التي ال بدل لها

دي القران، ومن طاف جنًبا أو حائًضا وال بدل لدماء املناسك وااوزة واإلمناء واإلمذاء وحنومها وه
  أو حمدثًا أو وطىء بعد الرمي، وقد سبق الكالم على اجلميع.



 فصل في أفضل أنواع الحج

يف أفضل أنواع احلج، مل يتضح دليل يقطع النزاع على أفضلية أحد الثالثة األنواع، والذي صح عن 
شرين طريًقا. قال عبداهللا بن احلسني الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قرن، روي من بضع وع

أخو اإلمام اهلادي إىل احلق عليهم السالم: والصحيح عندنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
قرن، وكذلك علي واألئمة صلوات اهللا عليهم من أوالدمها، وذلك أفضل سبيل احلج عندنا. ويف 

قران أفضلها، وبه قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا الشفاء ذكر اهلادي والقاسم عليهما السالم أن ال
بن محزة، أفاد هذا يف الضياء، ورواه يف البحر عن أيب حنيفة والثوري وغريمها. واختار بعض األئمة 
تفضيل التمتع، ورواه يف البحر عن علي عليه السالم وابن عباس والباقر والصادق وأمحد بن عيسى 

مالك وأمحد واإلمامية لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( لو وإمساعيل وموسى ابين جعفر و 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي... )) اخلرب وحنوه. فأسف صلى اهللا عليه وآله 

  وسلم على ترك التمتع. قال يف البحر: قلنا ال لفضله، بل لتأمل الناس من خمالفته.

ملؤمنني عليه السالم فقوله وفعله خيالفها. ويف شرح وذلك واضح، وأما الرواية عن أمري اقلت: 
التجريد وشرح األحكام بالسند إىل عبدالرمحن بن أيب ليلى أن علًيا عليه السالم مجع بني احلج 

والعمرة، فطاف هلما طوافني وسعى هلما سعيني، وقال: هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
ننه. ويف البخاري ومسلم اجتمع علي وعثمان، فكان عثمان وسلم فعل، وأخرجه الدارقطين يف س

ينهى عن املتعة فقال علي: ما تريد إىل أمر فعله رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم تنهى الناس عنه؟ 
يعين علًيا رضي اهللا  - فقال له عثمان: دعنا عنك، فقال: إين ال أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك 

ملسلم تراين أى الناس وأنت تفعله، فقال علي: ما كنت ألدع قول الرسول أهّل ما مجيًعا و  - عنه 
صلى اهللا عليه وآله وسلم لقول أحد. ويف رواية النسائي: فلم أدع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  وسلم لقولك.

ل عليه رواية وقوله ينهى عن املتعة: املراد ا هنا القران، فقد يطلق عليه ذلك. وينبغي أن حتمقلت: 
من روى التمتع يف حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكذا الرواية عن أمري املؤمنني عليه 

  السالم يف تفضيل التمتع إن صحت، وهلذا شواهد ال يسعها املقام.



وأما رواية اجلامع الكايف عن احلسن بن حيىي عليه السالم: أمجع آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
سلم على أن التمتع أحب إليهم من التجريد، فليس فيها إال تفضيله على اإلفراد، مع احتمال أن و 

عن جعفر بن  -أي احلسن عليه السالم  - يكون أراد بالتمتع القران . ويدل على ذلك أن فيه عنه 
حتمال أيًضا حممد عليهما السالم أنه قال: أفضل احلج القران ملن ساق مث التمتع مث اإلفراد، وهذا اال

يف سائر الروايات عن أهل البيت عليهم السالم، وال يبعد أن خيتار بعضهم التمتع لكونه أخف من 
القران، وإن كان عنده أفضل. واختار بعضهم تفضيل اإلفراد، وهو حتصيل األخوين ملذهب اهلادي 

صحابه، قال النووي يف عليه السالم إذا انضمت إليه عمرة بعد أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأ
شرح مسلم أنه صح ذلك عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة قال: ومن دالئل ترجيح اإلفراد 
أن اخللفاء الراشدين أطبقوا على إفراده، واختلف فعل علي رضي اهللا عنه. قال: وأما اخلالف عن 

  ه يف الروض.علي عليه السالم وغريه فإمنا فعلوه لبيان اجلواز... إىل آخره، أفاد

وقد قرروا هذا للمذهب، والراجح القران ألن اهللا سبحانه اختاره لرسوله صلى اهللا عليه وآله قلت: 
وسلم كما صرحت به الروايات البالغة حد التواتر، وفيها أنه سبحانه وتعاىل أمره أن يهّل حبجة يف 

عليه وآله وسلم علي بن أيب عمرة. قال ابن القيم: (( وخرب من هو من أعلم الناس عنه صلى اهللا 
طالب كرم اهللا وجهه حني خيرب أنه أهّل ما مجيًعا...))، إىل آخره وقد أفاد، وكان الصواب حذف 
"من" يف التفضيل فهو املعلوم على اإلطالق والعموم. هذا واحتمال أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

بالقول، وألنه أشق أنواع احلج مع مجعه للنسكني فعله لبيان اجلواز ال لفضله غري وارد، إلمكان البيان 
مث التمتع إلجيابه صلى اهللا عليه وآله وسلم على أصحابه الذين مل يسوقوا اهلدي وإن كان الوجوب 
خاًصا م على الصحيح كما سبق، ولقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( لو استقبلت من أمري ما 

تطييًبا لنفوس أصحابه ملا شق عليهم كما سبق، ولورود  استدبرت ملا سقت اهلدي. ))، وإن كان
  الروايات عن كثري من أهل البيت عليهم السالم باختياره، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 فصل فيمن نذر بالمشي إلى بيت اهللا الحرام

احملرم  ومن نذر باملشي إىل بيت اهللا تعاىل احلرام، أو ما ال يصل إليه إال بإحرام مما داخل احلرم 
كاملسجد احلرام والصفا، أو ما ال يصح إال بإحرام كالوقوف أو الرمي، خبالف املشي إىل عرفات فال 



شيء لزمه. وعند أمحد بن عيسى والناصر: جيزيه عن نذره كفارة ميني، فإن عني نسكاً عند النذر 
حجة اإلسالم أو فيؤديه، وال جيزيه عن الفريضة. وإن مل يعني فما شاء من حج أو عمرة ولو عن 

أجريًا، وميشي إىل متام طواف الزيارة يف احلج، والسعي يف العمرة واملشي من موضع النذر على 
املذهب. وروى يف البحر عن القاسم واهلادي عليهم السالم: من وطنه إذ هو املعتاد. وعن املؤيد 

ملذهب. ويشرتط أن يكون باهللا: من وقت اإلحرام إذ هو أول احلج، ويركب للتضرر ال للتأمل على ا
التضرر طارئًا ال أصلًيا، فال يلزمه يف النذر إال كفارة ميني ألنه غري مقدور، ويلزمه دم للركوب وال بدل 

له. فإن ركب ال لعذر مل جيزه على املذهب، ومن ركب للعذر فتجزيه شاة، إال أنه يستحب له إن  
لناذر قبل أن يفي بعد التمكن لزمه حيث له كان ركوبه أكثر بدنة، وإن استويا فبقرة. فإن مات ا

  مال أن يوصي بأن ينوب غريه منابه، ويلزمه دم لعدم مشيه وإن مشى األجري.

من نذر بعشر حجج ماشًيا فمشى يف أول حجة من حيث أوجب مث وقف مبكة حىت فرغ،  فائدة: 
يت، فإن خرج فعليه املشي كفاه ولو كان مشيه يف أول حجة أجريًا لغريه. هذا إذا مل خيرج من املواق

للرجوع، فإن ركب فعليه دم، هذا على املذهب. ويف البحر يلزم املشي لكل حجة وهو الواضح. 
واألصل يف هذا ما أخرجه اإلمام املؤيد باهللا بسند صحيح إىل اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن أمري 

تته امرأة فقالت:(( إين جعلت على املؤمنني عليهم السالم، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أ
نفسي املشي إىل بيت اهللا احلرام، وإين لست أطيق ذلك. قال: جتدين ما تشخصني به؟ قالت: نعم. 

  قال: فامشي طاقتك واركيب إن مل تطيقي، واهدي لذلك هديًا. ))، وحنوه يف اموع موقوفًا.

 فصل فيمن نذر بأن يهدي شخًصا

ومن نذر بأن يهدي شخًصا، حج به أو اعتمر وقام مبؤونته من نفقة وركوب وغريمها وإن مل يسر 
معه. ويشرتط أن يكون املنذور بإهدائه مكلًفا مسلًما ولو عبًدا وأن يطيعه، وإال فال شيء وتكفي 

اذر، وجتزيه استطاعة املنذور به. وإن مات بطل النذر وتلزم كفارة ميني بعد التمكن، وله مطالبة الن
عن حجة اإلسالم ويصري مستطيًعا فيلزمه اإليصاء، وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه ال على 
الناذر. وإن التبس املنذور بإهدائه بآخر لزمه مؤونة واحد تكون بينهما نصفني، وإن امتنع أحدمها 

قة، فلو ساعد بعده لزم سقط النصف. وجيب على الناذر من رأس ماله وليس االمتناع برد على احلقي



الناذر إيصاله، فلو فسد حج املنذور بإهدائه فقد سقط هذا مجيعه على املذهب. وعن القاسم وأيب 
حنيفة والشافعي، ال شيء يف هذا النذر لتعذره. وعن مالك يهدي عنه هديًا كمن نذر بذبح ولده، 

  واألول أقرب.

 فصل فيمن ومن نذر بإهداء عبده أو فرسه

إهداء عبده أو فرسه أو شيء من حيواناته اليت ال جيوز ذحبها، لزمه بيعها ويشرتي بثمنها ومن نذر ب
هدايا، ويصرفها حيث نوى. وله أن يرتكها له ويشرتي بقيمتها هدايا ويصرفها حيث نوى. فإن مل 

. فإن مات يكن له نية صرفها يف احلرم احملرم، فإن مل يكن املنذور به ملًكا له لزمه كفارة ميني ال غري
  العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف مثنه بطل النذر وال كفارة عليه.

  من أباح اخليل مل ُجيِْز إهداؤها، إذ مل يتعلق اهلدي الشرعي إال باألنعام الثالث فيتعني البدل.فائدة: 

   

لقه باحلرم وجب ومن نذر بذبح ما جيوز ذحبه مبكة أو مبىن أو سائر احلرم لزمه، فإن مل يعمسألة: 
  حيث شاء؛ ألن له أصالً يف الوجوب، ويتصدق بلحمه على الفقراء كدم املناسك.

 فصل فيمن نذر بذبح نفسه

ومن نذر بذبح نفسه أو ولده، أو أم ولده، أو مكاتبه وعتق، أو أجنيب من بين آدم، أو من 
نالك على املذهب. واستدلوا احليوانات اليت ال جيوز ذحبها وال بيعها يف مكة أو مىن، ذبح كبًشا ه

على ذلك بأنه ثبت أن ابراهيم عليه السالم أمر باالفتداء بذبح الكبش عن ابنه، فصار لذبح الكبش 
مسرح يف االفتداء لذبح االبن يف شريعته ومل يثبت نسخه، وقد قال تعاىل: ﴿ مث أوحينا إليك أن اتّبع 

نذر رجل أن ينحر ابنه، فأتى ابن عباس فأمره  ﴾ اآلية. ورووا عن عطاء قال:… ملة إبراهيم حنيفا
أن يفديه بكبش مث قرأ ابن عباس: ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾. قالوا: وجتزي اإلبل والبقر واملعز 

واإلناث من الغنم، ويشرتط بسن األضحية والسالمة من العيوب، وال جيوز التشريك وال يأكل منه 
مام زيد بن علي وأيب حنيفة أنه يلزمه الكبش يف الولد ألنه مبنزلة النذر من أول األمر. وعن اإل



خاصة. وعن اإلمام الناصر ومالك والشافعي أنه ال شيء عليه ألن نذره معصية، وهو قول اإلمام 
، إىل قوله: ويف رجل …))القاسم بن إبراهيم، قال يف األمايل: (( أخربين جعفر عن قاسم بن إبراهيم

ماله، أو أمه، أو أباه، أو ولده، أو امرأته، أو غالمه، أو أشباه  حلف فقال: ((هو يهدي داره، أو
هذا، قال: أما أمه، أو أبوه، أو ولده، أو امرأته، وما ال جيوز هدي مثله، وال ملك له فيه فال يلتفت 

إىل قوله، وال يلزمه فيه شيء. وأما الدار أو الغالم فيلزمه فيهما ما جعل هللا على نفسه يف مثنها 
وهو املختار، وتلزمه كفارة لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( من نذر نذرًا مل قلت: )). أصًال.

يسّمه، فكفارته كفارة ميني، ومن نذر نذرًا ال يطيق فكفارته كفارة ميني، ومن نذر نذرًا يف معصية 
مايل أمحد بن عيسى اهللا، فكفارته كفارة ميني، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوِف مبا نذر. ))، رواه يف أ

بسنده إىل ابن عباس، وفيها بسنده إىل عمران بن احلصني: (( ال نذر يف معصية اهللا، وكفارته كفارة 
ميني.)). ويف اجلامع الكايف عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ال وفاء بنذر يف 

أمحد ابن حنبل وأهل السنن عن عائشة: (( معصية اهللا، وال نذر فيما مل ميلك ابن آدم. )). وأخرج 
ال نذر يف معصية اهللا، وكفارته كفارة ميني.)). ويف الشفاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ملن 
نذرْت بنحر ابنها : ال تنحري ابنك وكّفري عن ميينك. فقيل له: كيف يكون يف هذا كفارة؟ فقال: 

من نسائهم ﴾ مث جعل فيه من الكفارة ما رأيِت؛ انتهى إن اهللا تعاىل قال: ﴿ الذين يظاهرون 
باملعىن. وما روي من اآلثار املوقوفة اجتهاد، ومل يصح لنا عن أمري املؤمنني عليه السالم يف هذا شيء 

  مما روي عنه.

 فصل فيمن جعل ماله في سبيل اهللا

عيسى والناصر أن لفظ  ومن جعل ماله يف سبيل اهللا صرف ثلثه يف القرب. ويف الكايف عن أمحد بن
"جعلت" ليس من ألفاظ النذر، فال شيء فيه عندمها. وأما من جعله يف هدايا، ففي هدايا البيت. 
ولفظ املال للمنقول وغريه ولو ديًنا وكذا امللك، خالف املؤيد باهللا يف الدين فهو عنده ال يدخل يف 

  امللك ويدخل يف املال، وهو مبين على اختالف العرف.

واحتجوا على أنه ال ينفذ النذر إال يف الثلث مبا حققه يف شرح التجريد ولفظه: (( ووجهه أنه ال 
خالف يف أن النذر ال يتعلق مبا ال يكون قربة، فقد ثبت أن إخراج الرجل مجيع ما ميلكه ال يكون 



ميع ماله حىت ال قربة بل يكون حمظورًا، ألننا نعلم من دين املسلمني أم ال خيتلفون فيمن تصدق جب
يستبقي ما يسرت عورته ويسد جوعته ويكفي عيلته أنه ال حيمد على ذلك بل يُذم، يعرف ذلك من 
حال العقالء أمجع. وقد نبه اهللا تعاىل نبيه على اإلنفاق من غري إسراف، واه عن اإلقتار، وقد مدح 

ه أحًدا على االنصراف عن سبحانه من وقف بني ذلك.)). قال: (( وال جيوز أن ميدح اهللا سبحان
فعل القرب، فعلم أن اإلفراط يف إخراج ما ميلك ال يكون قربة.)). مث ساق خرب البيضة وقوله صلى 
اهللا عليه وآله وسلم: (( خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن )). قال: (( فوجب أن ينصرف إىل 

السالم ومن معهما وهو املذهب.  الثلث دليله الوصية.))، هذا تقريره لكالم القاسم واهلادي عليهم
﴾ وحنوها. … ويف البحر عن املؤيد باهللا والشافعي أنه ينفذ يف الكل لقوله تعاىل: ﴿ أوفوا بالعقود

وعند أيب حنيفة حيمل على مال الزكاة لقوله تعاىل: ﴿ خذ من أمواهلم صدقة ﴾. فإن قال ملكي، 
ممن ال يعف عن السؤال، مل يصح نذره جبميع فجميعه إال قوته وعياله.وقال اإلمام حيىي: إن كان 

وكالم اإلمام حيىي عليه السالم قومي، وهو وجه اجلمع بني األدلة قلت: ماله، خلرب البيضة وإال صح. 
السابقة وبني ما ورد يف مدح اإليثار كقوله تعاىل: ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ﴾.. اآلية، ﴿ ويطعمون 

  انه ويل التوفيق.الطعام على حبه ﴾ اآلية، واهللا سبح

 فصل في في الحج عن الميت

وهو مشروع باإلمجاع خلرب اخلثعمية. أخرج الستة عن ابن عباس قال: (( كان الفضل بن العباس 
رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر 

آله وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر، قالت: إليها وتنظر إليه، فجعل النيب صلى اهللا عليه و 
يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيًخا كبريًا ال يستطيع أن يثبت على 
الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.))، ومل يسأهلا عن الوصية، وهو يف مقام البيان، ويف معناه أخبار. 

ة ومالك، ال يصح بدون وصية لقوله تعاىل: ﴿ وأن ليس لإلنسان إال ما ويف البحر عن العرتة واحلنفي
سعى ﴾، وخلرب: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، 
أو ولد صاحل يدعو له ))، أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أيب هريرة، وفيه أحاديث. 

املنصور باهللا واملؤيد باهللا واألمري احلسني عليهم السالم، أنه يصح من الولد بدون وصية وقال اإلمام 
خلرب اخلثعمية وغريه، وهو الراجح. وكذا من األخ وحنوه خلرب شربمة الذي رواه اإلمام زيد بن علي عن 



لنسائي وحنوه آبائه عن علي عليهم السالم، وفيه قال: " أخ يل "، وسيأيت. وأخرج البخاري ومسلم وا
يف األخت عن ابن عباس ومل يذكر الوصية، وهو يف مقام البيان. ويف اجلامع الكايف عن القاسم عليه 
السالم أنه سئل عن رجل مؤسر ومل حيج ومل يوِص أن حيج عنه، قال: (( إذا حج عنه من غري ماله 

أو قريب أو صديق فال فال بأس يف ذلك ألن املال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولده 
بأس، وقد جاء ذلك يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( أرأيت إن كان على أبيك 

َدين أكنت قاضيته؟ )) )). وحكى يف البيان خالف الناصر. واآلية ليست بصرحية مع أنه قد ورد يف 
فيه ما يفيد املنع واملقام ال يسع الولد أنه من كسبه، أخرجه الطرباين عن ابن عمر، وكذا اخلرب ليس 

  التطويل.

  وحكى يف البحر عن ابن عباس والشافعي أنه جيب وإن مل يوِص.

وعن الباقر والصادق والناصر أنه من رأس املال وإن احتاج إىل الوصية، واملذهب أنه من الثلث إن  
من ماله زايًدا على الثلث كان له وارث ومل جيز إذ مل جيب إال بالوصية، إال أن يعني املوصي شيًئا 

وجيهل الوصي زيادته على الثلث فكله وإن علم األجري. أما إن علم الوصي فمن ماله، ويشرتط أن 
يستمر جهله إىل أن حيرم األجري، فإن علم قبل كان له الفسخ، فإن مل يفسخ مع متكنه ولو برسول 

يد على الثلث هو املوصي، فإن استأجر أو كتاب كانت الزيادة من ماله. وأما إن كان املستأجر بالزا
يف حال ينفذ تصرفه فيه من رأس املال، استحق األجري ما عقد عليه مطلًقا؛ وإن كان يف مرضه 

املخوف املأيوس، فإن علم األجري بالزيادة على الثلث قبل أن حيرم وعلم أنه يرد إىل الثلث، رد إىل 
استحق اجلميع ألنه مغرور، وبعد اإلحرام ال يستطيع الثلث وثبت له اخليار. فإن مل يعلم حىت أحرم 

الفسخ. فإن صح من مرضه استحق األجري اجلميع مطلًقا وإن مل جيِز عن فرض املستأجر؛ هذا 
  حاصل ما قرروه للمذهب باختصار.

 فصل في امتثال ما عينه الموصي

ختتلف أحكام وجيب امتثال ما عينه املوصي من: زمان أو مكان أو نوع أو مال أو شخص، و 
  املخالفة.



فأما بتأخري يف الزمان، فيجزئ يف الفرض والنفل ويأمث إن كان لغري عذر، وال تبطل الوالية بالرتاخي، 
  وبالتقدمي جيزئ يف الفرض ال يف النفل.

وأما يف املكان، فإن كان من أقرب إىل مكة أو مساٍو مل يصح، وإن كان من أبعد صح بشرط أن مير 
  الذي عينه امليت أو نائبه ولو لغري عذر. وعند املؤيد باهللا: جيزي وإن مل مير.من ميل املوضع 

من استؤجر ليحرم باحلج من امليقات فأحرم بعمرة لنفسه وحج من مكة، مل يصح للمخالفة فائدة: 
إال أن يرجع إىل امليقات فيحرم منه أجزى وال دم عليه. وعند اإلمام حيىي أنه جيزيه احلج من مكة 

  م دم لإلساءة.ويلز 

وأما يف النوع، فال يصح. قال يف البحر: وحيتمل أن جيزي إذا أتى باألعلى، انتهى. وهو قول الفقيه 
  علي إن كانت اإلجارة واحدة أو تربع بالزيادة ويأيت على اخلالف يف أي األنواع أفضل.

ويضمن الوصي يف  وأما يف املال، فإن كان يف العني أو اجلنس أو الصفة فاملذهب أنه ال جيزي،
الفرض والنفل إال أن يعرف أن قصد املوصي جمرد التخلص عن احلج بذلك املال أو بغريه فإنه جيزي، 

  وهكذا يف سائر الواجبات وديون بين آدم على ما قرروه.

يتعني النقد فال جيوز إبداله يف اهلبة والصدقة والنذر والوصية والشركة فائدة: ما يتعين فيه النقد: 
ضاربة والوديعة والغصب. فلو أبدله بغريه أمث، وال يلزمه رد العني حيث خرجت من يده بل مثلها. وامل

هذا فلو تلف املال املعني بطلت الوصية، إال أن يفهم من قصده حتصيل احلج والثلث متسع، أو 
ت أجاز الورثة. وهذا إن كان التلف على وجه ال يضمن، وإال فيحج بالعوض. ومعىن قوهلم: بطل

الوصية، أنه ال جيب التحجيج من باقي الرتكة، وأما الوصية فال تبطل؛ فلو رضي الورثة أو تربع الغري 
صح. قال اإلمام عز الدين بن احلسن عليهما السالم: (( وكذا لو تلفت عني األجرة قبل القبض 

من ماله ألنه  بغري تفريط من الوصي وأمت احلج، رجع الوصي على الرتكة، فإن مل تكن له تركة ضمن
غار لألجري.))، انتهى وقرر هذا للمذهب. وكذا إذا أوصى أن يقرأ على قربه بشيء من ماله مث 

التبس موضع قربه، بطلت الوصية وقيل يقرأ يف أي موضع. وأما إن كانت املخالفة يف املقدار، فإن 
 يصح ويضمن زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج ، وإن نقص فقال أبو طالب: ال

  الوصي وهو املذهب. وعن الناصر والشافعي أنه حيجج عنه بالباقي يف حجة أخرى من حيث تبلغ.



وأما يف الشخص، الذي عينه فال يصح ويضمن الوصي، إال أن يعرف من قصد املوصي أن غرضه 
لي: إن الشخص ذلك أو من مياثله صح. فإن امتنع املعني أو مات، فقال الفقيه حيىي والفقيه ع

الوصية تبطل، وهو املذهب. وقال الفقيه حسن حيجج غريه، ورّجحه يف البحر. ويتفقون أنه إذا 
  عرف أن قصد املوصي اخلالص من احلج فقط أجزاه مطلًقا، وهو املقرر للمذهب.

لو قال املوصي: " حج عين بنفسك " ، فإذا أريد العقد الصحيح، فإن كانا وصيني عقد فائدة: 
خر، وإن كان واحًدا عقد له احلاكم. وإن قال: " حجج عين غريك "، عمل به. فإن مل أحدمها لآل

يصرح ال بالنفس وال بالغري، فإن عرف قصده عمل به، وإن مل عمل بالعرف. فإن مل يكن شاهد 
حال وال عرف، فالظاهر يف قوله: حج عين، أنه أراد بنفسه، ويف قوله: حجج عين، أنه الغري. هذا 

  رروه للمذهب وهو واضح.حاصل ما ق

 فصل

فإن مل يعني املوصي شيًئا من ذلك، فيعمل يف أنواع احلج بعرفه. ففي اليمن اإلفراد. وكذا إن عني 
والتبس وإن مل يذكر املوضع فمن وطنه أو ما يف حكمه، وهو املكان الذي مات فيه من ال وطن له 

أكثر فمن أو املسافر يف سفر احلج، فإن جهل أو ال وطن له فمن امليقات. ومن كان له وطنان أو 
األقرب إىل مكة. ويف البحر: (( مسألة: اهلادي والناصر واملؤيد باهللا وأبو حنيفة والشافعي: ومن 
صحت النيابة عنه أنشئت من وطنه، إذ وجب عليه منه فوجب إنشاؤه منه. املؤيد باهللا: أو من 

قويل املؤيد باهللا مسامت له. أبو يوسف وحممد: أو مما ميكنه الذهاب إليه والرجوع يف يومه. أحد 
وقويل الشافعي: بل امليقات إذ احلج يبدأ منه وما قبله ليس منه. قلنا: ال يتم إال به فكان منه.)). 

وفيه نظر، واألقرب قول املؤيد. قال يف احلواشي: وجه النظر أن املوصي لو حج من غري وطنه قلت: 
  أجزاه، فكذا األجري؛ انتهى.

اإلنشاء، وال خيفى ضعف االحتجاج على لزومه. واملختار أنه يلزم فهذا خالصة ما ذكروه يف قلت: 
السري من حيث عينه املوصي، وإن مل يعني فمن وطنه أو ما يف حكمه على ما مر، وذلك ألجل 

امتثال الوصية إن عني والنصرافه إىل العرف إن مل يعني، وهلذا يفرق بني الوصية باحلجة والبالغة. فلو 



أيوس عن نفسه، أو حج أحد عن أبويه أو حنومها بدون وصية، صح ذلك من أي استأجر املعذور امل
  مكان ولو من مكة املشرفة، واهللا ويل التوفيق.

معىن اإلنشاء: أن ينوي أن سريه عمن استؤجر له، ولألجري أن يستنيب بعد العقد من ينشىء فائدة: 
  هو.عنه إىل موضعه ولو لغري عذر، ما مل يعني أنه ال ينشىء إال 

   

  فصل

ويفعل الوصي يف بقية األمور اليت مل يعينها املوصي حسب اإلمكان. ففي الزمان يف تلك السنة اليت 
مات فيها أو بعدها، ويف املال إن بلغ ثلث ماله من وطنه أو ما يف حكمه، وإال فمن حيث يبلغ ولو 

مكان، وال حيجج بكثري من ِمىن، ويف الشخص َمْن مجع الشروط املعتربة يف األجري للحج حسب اإل
  مع إمكان القليل واستواء الشخصني إال أن يكون الشخص معيًنا وامتنع، فيجوز إىل الثلث.

   

 فصل في شروط األجير

  يشرتط يف األجري ثالثة:

العدالة، ألن غري العدل غري مأمون وال مقبول العمل. وعند أيب طالب يندب فقط، األول:  •
اء كان ذكرًا أم أنثى، حرًا أم عبًدا، مأذونًا أو مترد سيده عن وهذا قد أغىن عن التكليف وسو 

إنفاقه، وإال فهي فاسدة ال جتزي، وال يستحق أجرة املثل. فإن عني املوصي فاسًقا وهو عامل 
بفسقه صح وال جيزي، وإن استؤجر وهو عدل مث فسق مث تاب وأمت أعمال احلج صح، وإن 

يكون قد أتى منذ فسقه بشيء من األركان استحق  أمت وهو فاسق مل يستحق شيًئا إال أن
بقدره ويبىن عليه. وإن انكشف أن األجري فاسق، فإن قصر الوصي عن البحث ضمن 

األجرة وانعزل، وإن كان لغري تقصري مل يضمن وال جيزي عن امليت، ويستأنف التحجيج من 



وال جيزي عن امليت، الثلث. والعدالة شرط يف اإلجزاء ال يف صحة اإلجارة، فيصح العقد 
  وإن شرط الصحة مل يصح وإن تاب.

  تصح وصية الفاسق باحلج، وال جيوز لألجري الدعاء له.فائدة: 

أن يكون غري متضيق عليه حج يف السنة اليت استؤجر فيها، وال عمرة وال طواف  الثاني: •
لي عليهم زيارة وال بعضه. والدليل على ذلك ما رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن ع

السالم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مسع رجًال يليب عن شربمة، فقال له رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ومن شربمة؟ )) قال: أخ يل. فقال النيب صلى اهللا عليه وآله 
وسلم: (( إن كنت حججت فلب عن شربمة، وإن كنت مل حتجج فلب عن نفسك. )). 

جه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: أخ يل، أو قريب يل. قال: (( أحججت وأخر 
عن نفسك؟ )) قال: ال. قال: (( حج عن نفسك مث عن شربمة. )). وأخرجه الدارقطين 

وابن حبان والبيهقي بلفظ: (( هذه عنك مث حج عن شربمة.))، قال البيهقي إسناده 
  صحيح، وليس يف هذا الباب أصح منه.

وظاهره أن من مل حيج ال يصح استئجاره سواء كان مستطيًعا أم ال، وهو املروي عن الصادق قلت: 
وولده موسى والناصر للحق، واختاره اإلمام القاسم بن حممد وولده املتوكل على اهللا عليهم السالم. 

وقد احتج  وذهب القاسم واهلادي إىل أنه إن كان متضيًقا عليه مل يصح، وإن كان غري متضيق صح.
على ذلك مبا روي عن ابن عباس قال مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رجال يليب عن نبيشة، 
فقال: (( أيها املليب عن نبيشة، هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك. ))، أخرجه الدارقطين وقال 

( وأما خرب نبيشة تفرد به احلسن بن عمارة، وهو مرتوك. وقال اإلمام القاسم بن حممد عليه السالم: (
فتفرد به احلسن بن عمارة وقد تكلموا فيه.))، انتهى. وقد روى يف اجلامع التفصيل عن القاسم وعن 
أيب جعفر أنه أجاز أن حيج الصرورة عن غريه إذا مل يستطع أن حيج عن نفسه. وعن علي بن احلسني 

  الصرورة الذي مل حيج. وإبراهيم النخعي أم أجازوا أن حيج الصرورة عن غريه. قال حممد:

وروى املؤيد باهللا يف شرح التجريد عن ابن أيب شيبة بسنده عن جعفر عن أبيه أن علًيا عليه السالم 
كان ال يرى بأًسا أن حيج الصرورة عن الرجل. قال املؤيد باهللا: (( فكان فيه مثل ما يف احلديث 



سلم أنه ى واحًدا أن حيج عن غريه إال الذي ذكر فيه نبيشة. فلما ثبت عنه صلى اهللا عليه وآله و 
بعد أن حيج لنفسه، وأباح آلخر أن حيج عن غريه وإن مل حيج عن نفسه...))، إىل قوله: (( فبان أن 

أي كون أحدمها ممن يلزمه احلج واآلخر ممن ال يلزمه، فجعلوا قلت: املؤثر فيه هو ما ذهبنا إليه.)). 
  حوط هو األول واهللا تعاىل ويل التوفيق.هذا وجه اجلمع، وهذا هو املذهب. واأل

وعن أيب حنيفة وأصحابه أنه جيزي احلج عن الغري مطلًقا كالزكاة والدين، وهو قياس فاسد االعتبار 
ملخالفة النص. وقد استشكل هذا مع أن املشهور عنه أنه ال يصح االستيجار للحج قياًسا على 

ري ال يصح عن امليت، لكن يستحق ثواب النفقة. الصالة. وأجيب أن مراد أيب حنيفة أن حج األج
وأما امتثال وصيته باحلج فواجب باالتفاق، أفاده يف الغيث. نعم، وإمنا جيزي حج الفقري عن غريه 
قبل أن حيج عن نفسه حيث تكون إجارته صحيحة، ألن منافعه تصري مستحقة فال ميكنه أن حيج 

نه إذا قرب من مكة وأمكنه احلج لنفسه وجب عليه، لنفسه. أما يف اإلجارة الفاسدة فال جيزي، أل
وسواء كان قد أحرم أم ال، ويصري بعد اإلحرام حمصرًا فيتحلل بعمرة وحيرم حبجة نفسه، فإن استمر 

يف اليت استؤجر هلا أمث وال جيزي، ويستحق أجرة املثل على املذهب. فلو أحرم عن نفسه يف 
   ينصرف ولو صرفه، ويستحق األجرة حلصول املقصود.الصحيحة صح وعصى، فأما بعد اإلحرام فال

  العربة مبذهب املستأجر يف صحة االستئجار على املقرر.فائدة: 

أن يكون يف وقت ميكنه أداء ما عني، أما لو مل يعني سنة صح العقد وصارت يف  الثالث: •
  ذمته.

 فصل في شروط عقد اإلجارة

  وشروط عقد اإلجارة ثالثة:

   اإلجياب والقبول األول:

   تعيني األجرة، وهذا للزوم املسمى، وإال فهي تصح ولو مل يذكر ويستحق أجرة املثل. الثاني:



تعيني نوع احلج لفظًا أو عرفًا. فإن أطلق، فقال اإلمام أبو طالب واإلمام حيىي: يفسد وهو  الثالث:
ويستحب ذكر موضع اإلنشاء املذهب. ورجح يف البحر صحة احلج للمذهب إفراًدا إذ هو األقل. 

وموضع اإلحرام واإلنشاء من موضع العقد حيث وقع يف املوضع الذي عينه امليت، أو يف الوطن 
حيث مل يعني، أو يف موضع املوت حيث ال وطن وإال مل جيزىء عن امليت، واألجرة من مال الوصي 

فلو أحرم من داخل امليقات مل على املقرر، وأحرم من املوضع الذي شرع اإلحرام منه وهو امليقات. 
   يصح عن امليت ومل يستحق شيًئا.

 فصل في استحقاق األجرة

ومىت كانت اإلجارة صحيحة، استحق األجري األجرة كاملة باإلحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها 
 بالبعض، وتقسط على قدر التعب. وقال النجراين: بل على كل ركن ثلث، وتلزمه الدماء برتك بقية

  املناسك يف ماله. وللمستأجر حبس األجرة حىت يأيت بالدماء.

إن ُشرط على األجري أنه إن مل يستكمل املناسك فال شيء له صّح، وال شيء له إن مل فائدة: 
  يستكملها.

 فصل في سقوط األجرة

وتسقط األجرة مجيعها مبخالفة الوصي، وإن طابق املوصي حنو أن يستأجره على حجة مفردة فيفعل 
غريها، إال أن يكون األجري وارثًا، أو يكون أحد وصيني وطابق املوصي ألن له والية وقد بطلت 

والية الوصي مع علمه بعدم جواز املخالفة وأنه أوصي بنوع آخر لكن ال يستحق إال أجرة املثل لعدم 
ألنه ال حكم ملا  العقد، وتسقط األجرة كلها برتك اإلحرام. وهذه أوىل من عبارة األزهار برتك الثالثة

  فعله بغري إحرام.

ذكر يف شرح األمثار أنه إذا كانت السنة معينة لألجري مث أحرم فقط وتعذر عليه باقي األركان، فائدة: 
فإنه ال يستحق شيًئا من األجرة. قال: ويكون كما لو مل يفعل إال السري، وجعل هذا تفسريًا لقوله يف 

تهى. وقال العالمة الشريف يف الضياء: (( أما حيث أحرم األجري األمثار: وبعضها ببعضها غالًبا؛ ان



فقط فال يستحق شيًئا وال إشكال فيه، ألنه مل يأِت بشيء يصح البناء عليه، فال بد من استئناف 
اإلحرام. وأما إذا انضم إىل اإلحرام الوقوف، فالذي يرتجح يل أنه كذلك أيًضا، إذ ال بد من إحرام 

ملناسك ال تصح من غري إحرام، فلم يسقط عن الوصي شيء من الغرامة. وظاهر  مستأنف ألن بقية ا
كالم أهل املذهب خالفه، وليس بواضح...))، اخل. وال شيء يف غري الثالثة األركان من املقدمات  
كقطع املسافة وسائر املناسك، ألن األجرة إمنا تستحق على املقصود من العمل إال لذكر هلا يف 

  عقد، ألن اإلجارة يف الفاسدة مقابلة للعمل. العقد أو فساد

 فصل في االستنابة

ولألجري ولورثته االستنابة للعذر ولو مرجًوا. واحلاصل أنه إن كان مثة شرط أو عرف يف االستنابة أو 
عدمها، عمل عليه، وإن مل يكن شرط وال عرف فله االستنابة للعذر ولو لبعد عامه إن مل يعني العام 

  يف العقد.

إذا استناب وكان قبل الوقوف، وجب على املستناب أن حيرم، وجيوز لألجري ولورثته البناء ائدة: ف
على ما قد فعل. وأما وصي احملجج عنه أو ورثته، فال جيوز هلم إذا مل يكن قد أحرم وال ذكرت 
ح املقدمات. فإن كان قد أحرم أو ذكرت املقدمات بىن أجري الوصي، ذكر معناه يف الغيث. وتص
االستنابة ولو اختلف األشخاص، وإن زال عذر األجري األول بعد أن كان قد استناب وأحرم 
املستناب، لزم األجري األول احلج كمن استؤجر له من حيج عنه لعذر مأيوس وزال عذره. ويتم 
ل املستناب أعمال احلج عمن استنابه، وتكون األجرة له وهي اليت مسى له األجري األول. فأما لو زا
عذره قبل إحرام املستناب فيلزم أجرة ما فعل، وله فسخ اإلجارة ألن هذا عذر يبيح الفسخ ولو  

كانت اإلجارة صحيحة، ألن العذر أتى من قبل املستأجر. واحلاصل أن له االستنابة ولورثته للعذر 
دة، سواء كان على ما سبق إن أرادوا إمتام األجرة، وإال فال جتب عليهم يف اإلجارة الصحيحة والفاس

  قد أحرم أم ال. لكن يشرتط يف اإلجارة الفاسدة أن يكون قد سار قدرا ملثله أجرة.

ليس للوصي تعجيل األجرة إال يف مقابل رهن أو ضمني ويف أو عرف أو مل جيد من حيج إال فائدة: 
بذلك، وإن عجلها لغري ذلك ضمن، وحيث تكون لعذر حيجج من باقي الثلث. وكذا ليس له أن 

  يتجر يف املعني للحج، فإن فعل ضمن وتبطل واليته مع علمه بالتحرمي، ويتصدق بالربح.



  إن عني املوصي موضًعا أو حيوانًا للحج، فغلوله قبل العقد به للورثة.فائدة: 

 فصل في ما لزم األجير من الدماء والصدقات

على املستأجر، إال دم  وما لزم األجري من الدماء والصدقات بفعل حمظور أو ترك نسك فعليه ال
الِقران والتمتع فهما على املستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر امليت. وأما دم اإلحصار فعلى 

  األجري.

 فصل في الرد على منكر صحة اإليصاء

أنكر القاضي الشوكاين صحة الوصية باحلج فقال: مل يكن يف هذا دليل يصلح للتمسك به... إىل 
  آخر كالمه، ونقول:

: فصريح القرآن والسنة ناطقان بثبوت الوصية على العموم واإلطالق، فما الذي منع الوصية أما أوالً 
  باحلج وأخرجها من العموم؟

أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم شبهه بالدين. وظاهر األخبار أنه يصح بدون وصية، ثانًيا: 
  فباَألوىل واألحرى بالوصية.

أنه ورد النص على الوصية باحلج خبصوصه. روى اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم  ثالثًا:
السالم أنه قال: (( من أوصى حبجة كانت ثالث حجج عن املوصي وعن املوصى إليه وعن 

احلاج.)). وهذا له حكم الرفع إذ ال جمال لالجتهاد يف مقادير األعمال. وقد روى اإلمام أبو طالب 
  قي بسندمها إىل جابر ما يشهد له.والبيه

وكم هلذا من نظاير، فقد صار اإلنكار أقوى سالحه يف سيله اجلرار، ولست بصدد ااراة ولكن 
لقصد النصيحة والتحذير لذوي األنظار. أما أرباب التعصب والتقليد األعمى فال ينفع فيهم 

  التذكري، واهللا نعم املوىل ونعم النصري.

   



اإلجارة إن كانت لسنة معينة فهو كاألجري اخلاص، فيقبل قوله. وإن كانت غري معينة  قيل: إنتنبيه: 
فعليه البينة، ألنه يشبه املشرتك. وقرروا للمذهب أن البينة عليه يف الوجهني ألا إجارة على عمل. 

  قال يف الغيث: وهو الصحيح؛ انتهى. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

وسنفرد إن شاء اهللا تعاىل للزيارة وما يتعلق ا مؤلًفا مستقال نستويف فيه  وإىل هنا يتوقف عنان القلم
البحث من مجيع النواحي، مع أن الزيارة ال مناسك فيها وال واجبات وال حمظورات كاحلج. وقد مت 
 هذا بإعانة اهللا تعاىل وتيسريه وتسديده. فقد اقتضى احلال اإلسراع مبا قد حتصل لتوارد الطلب بتنجيزه

لقصد االنتفاع، وقد تيسر فيه حبمد اهللا تعاىل ومنه وتوفيقه ما فيه كفاية للمستفيدين وبغية 
  للمسرتشدين وبالغ لقوم عابدين. وقد كان العمل فيه على كثرة موانع وقواطع وشواغل وقالقل.

اللهم إليك رفعت األبصار، وبسطت األيدي، وأفضت القلوب، ودعيت باأللسن، وحتوكم إليك يف 
األعمال. اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني؛ نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، 
وقلة عددنا، وتظاهر الفنت، وشدة الزمن. اللهم فأغثنا بفتٍح تعّجله، ونصر تعز به وليك، ولسان حق 

  تظهره إله احلق، آمني رب العاملني.

مد الدعاء من مجيع إخوانه، جمد الدين بن حممد بن منصور بن مجعه املفتقر إىل اهللا سبحانه، مست
أمحد بن عبد اهللا بن حيىي ابن احلسن بن حيىي بن عبد اهللا بن علي بن صالح بن علي بن احلسني 

بن اإلمام عز الدين بن احلسن بن اإلمام علي بن املؤيد بن جربيل بن املؤيد بن أمحد بن األمري مشس 
ن حيىي بن حيىي بن الناصر بن احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن املختار القاسم الدين حيىي بن أمحد ب

بن اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل 
  بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سالم اهللا ورضوانه عليهم.

من اهلجرة النبوية صلوات اهللا وسالمه على  1398شهر رمضان املعّظم سنة  27ر بتارخيه حر 
صاحبها وآله. واهللا تعاىل أسأل وجبالله أتوّسل، كما وفق للتمام مع أداء العمرة إىل بيته احلرام يف 

مع الذين أنعم  هذه الليلة املباركة، أن نكون من أهل الفوز برمحته ومغفرته ورضوانه يف املقام األمني
اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وأن يصلح أمر اإلسالم واملسلمني، وأن جيعله 



من األعمال املقبولة واآلثار املكتوبة، إنه قريب جميب، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب. 
  ي العظيم.وسبحان اهللا وحبمده، وال حول وال قوة إال باهللا العل

وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب املبارك قبيل غروب مشس يوم اجلمعة الثالث عشر من شهر 
شوال سنة مثان وتسعني وثالمثائة وألف من اهلجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلوات 

ىي ابن والتسليم، بقلم خادم العلم الشريف أمحد بن حيىي بن أمحد بن عبد الكرمي بن حسن بن حي
أمحد بن إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن القاسم بن حممد رضوان اهللا عليهم أمجعني، 

  ويلحقنا اهللا م صاحلني، آمني يا رب العاملني.

  (كتاب احلج والعمرة)

  هـ1396صدرت الطبعة األوىل عام 

  توزيع مكتبة اليمن الكربى

  احلديدة –صنعاء 

   

 

 


